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 َا ايتذٜٛز يػ١ ٚاصط٬سا ٚسك٘ َٚغتشك٘ ؟َٚا سهُ٘ ؟َٚا فا٥زت٘ ؟

 .: ايتشغني، ٜكاٍ ٖشا ؽ٤ٞ دٝز أٟ سغٔ، ٚدٛرت ايؾ٤ٞ أٟ مجًت٘، يػ١ايتذٜٛز

 .: إخضاز نٌ سضف َٔ كضد٘ َع إعطا٥٘ سك٘ َٚغتشك٘ٚإصط٬ّسا

•ّٓا: صفات٘ ايشات١ٝ اي٬ط١َ ي٘، أٟ ٫ط١َ يشات اؿضسل اؿضف  .ف ٫ تٓفو عٓ٘، فإٕ اْفهت عٓ٘ ٚيٛ بعغٗا نإ ؿ

َجاٍ: ناؾٗض ٚايؾز٠ ٚا٫عتع٤٬ ٚا٫عتفاٍ ٚايػ١ٓ ٚغرلٖا. 

صفات٘ ايعضع١ٝ ايٓاؽ١٦ عٔ ايضفات ايشات١ٝ :َغتشل اؿضف. 

 .َجاٍ: نايتفدِٝ فإْ٘ ْاؽ٤٢ عٔ ا٫عتع٤٬، ٚنايذلقٝل فإْ٘ ْاؽ٧ عٔ ا٫عتفاٍ ٖٚهشا

 .:أٟ ايتذٜٛز ايعًُٞ) فضض نفا١ٜ، ٚايعٌُ ب٘ (أٟ ايتذٜٛز ايعًُٞ فضض عني ع٢ً نٌ َغًِ ايعًِ ب٘:سهُ٘

 :َتِضٔت٬ّٝ{يكٛي٘ تعاىل َٕ ٌٔ ايُكِضآ  ، ٖٓاى أقٛاٍ يًغًف يف تفغرل ٖشٙ اٯ١ٜ تزٚص نًٗا سٍٛ ؼغني قضا٠٤ ايكضإٓ،}ََٚصتِّ

 :ٚقضا٤ت٘ بطضٜك١ ب١ٓٝ ٚاعش١ بت٪ر٠ ٚطُأ١ْٓٝ

ّٔٓا قاٍ قتار٠ ٚاب  .عباؼ يف تفغرل اٯ١ٜ، أٟ: بٝٓ٘ تبٝٝ

َّا يًٓاؼ  .ٚقاٍ ابٔ طٜز: فغضٙ تفغرّلا، فغضٙ أٟ ٜهٕٛ ٚاعّشا َفٗٛ

اقضأٙ قضا٠٤ بٝٓ٘ "ٚقاٍ اؿغٔ صمح٘ اهلل." 

ٚقاٍ فاٖز: بعغ٘ ع٢ً إثض بعض ع٢ً ت٪ر٠ ٚتضعٌ فٝ٘ تضع٬ّ. 

 فضض عنيٚاملغأي١ خ٬ف١ٝ: فبعض أٌٖ ايعًِ قاٍ إٔ ايعٌُ ب٘ يٝػ. 

: أٟ فغً٘ ايفٛط بغعار٠ ايزاصٜٔ، نُا يف اؿزٜح: املاٖض بايكضإٓ َع ايغفض٠ ايهضاّ ايدلص٠، ٚايشٟ ٜكضأ ايكضإٓ ٜٚتتعتع فا٥زت٘

 "فٝ٘، ٖٚٛ عًٝ٘ ؽام، ي٘ أدضإ"صشٝض َغًِ

 
 َا ٖٛ ايًشٔ، َٚا اقغاَ٘ ؟

 .: ٖٛ اـطأ ٚاملٌٝ عٔ ايضٛاب، ٖٚٛ قغُإ: دًٞ، ٚخفٞايًشٔ

•ًّٝا أ٣ ظاّٖضا ٫ؽذلاى ايكضا٤ ٚغرلِٖ  .خطأ ٜطضأ ع٢ً ا٭يفاظ فٝدٌ بعضف ايكضا٠٤، عٛا٤ أخٌ باملع٢ٓ أّ ٫ :شٔ اؾًٞاي ٚزل٢ دً

 يف َعضفت٘

َجاٍ: نتػٝرل سضف عضف: نإبزاٍ ايطا٤ را٫ّ أٚ تا٤ّ بذلى ا٫عتع٤٬ فٝٗا. 

 "اؿُز هلل"، أٚ فتض راٍ "أْعُت"َجاٍ: أٚ نتػٝرل سضن١ عضن١: نغِ تا٤ 

•ّٞٝا ٫ختضاظ أٌٖ ٖشا ايفٔ مبعضفت٘ايًشٔ اـف  .: ٖٛ خطأ ٜطضأ ع٢ً ا٭يفاظ فٝدٌ باؿضف رٕٚ املع٢ٓ. ٚزل٢ خف

َجاٍ: نذلى ايػ١ٓ، ٚقضض املُزٚر، َٚز املكضٛص، ... ٖٚهشا. 

•ًٞ( نشيو يشٖاب٘ بضْٚل قضّ) َٚعٝب عٓز أٌٖ ايفٔ، ٚقٌٝ: َهضٚٙسضاّ ٜأثِ ايكاص٨ بفعً٘. ٚايًشٔ اـفٞ : ٚايًشٔ اؾ

 .ايكضا٠٤

 
 ٚنِ َضاتب ايكضا٠٤، عضف نٌ َضتب١ َٓٗا ؟

•ٌٝايكضا٠٤ بت٪ر٠ ٚاط٦ُٓإ ٚإخضاز نٌ سضف َٔ كضد٘ َع إعطا٥٘ سك٘ َٚغتشك٘ َع تزبض املعاْٞايذلت ٖٛٚ :. 

•يتعًِٝ: ٖٚٛ َجٌ ايذلتٌٝ، إ٫ أْ٘ أنجض َٓ٘ اط٦ُٓاّْا، ٖٚٛ املأخٛس ب٘ يف َكاّ اايتشكٝل. 

•اإلعضاع يف ايكضا٠٤ َع َضاعا٠ ا٭سهاّاؿزص ٖٛٚ :. 

حل أسئلة كتاب الربهان يف 

 جتويد القرآن
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•َٜٚضتب١ َتٛعط١ بني ايذلتٌٝ ٚاؿزصضايتز ٖٛٚ :. 

َٕ َتِضٔت٬ّٝ"يٓظٍٚ ايكضإٓ ب٘ قاٍ تعاىل:  )ايذلتٌٝ(ٚأفغٌ ٖشٙ املضاتب  ٌٔ ايُكِضآ  "ََٚصتِّ

 

ّٗا شلا ؟  َا سهِ ا٫عتعاس٠، َٚا سا٫تٗا، ٚنِ ٚد

 ايًػ١ َعٓاٖا: ايًذ٤ٛ ٚا٫عتضاّ ا٫عتعاس٠ يف

 َغتشب٘ ٚقٌٝ ٚادب١، عٓز ايبز٤ بايكضا٠٤:سهُٗا

•ٌَفٔإَسا َقَضِأَت { فٗٓاى خ٬ف بني أٌٖ ايعًِ: فُزاص ايه٬ّ ع٢ً ا٫عتعاس٠ عٛا٤ ناْت َغتشب١ أٚ ٚادب١ ع٢ً اٯ١ٜ يف عٛص٠ ايٓش

ٕٔ ايٖض َِٝطا َٔ ايٖؾ َٔ  ٔ٘ َٕ َفاِعَتٔعِش ٔبايًٖ ِٔاِيُكِضَآ  }ٔدٝ

، ٚقايٛا: ٖٛ أَض ْزب ٚإصؽار. ٚاإلَاّ ايطدلٟ صمح٘ اهلل ْكٌ اإلمجاع ع٢ً اعتشباب ا٫عتشبابفا٭َض يف اٯ١ٜ محً٘ اؾُٗٛص ع٢ً 

 .ا٫عتعاس٠

• ضإٓ فاعتعش باهلل ٜعين: إسا أصرت إٔ تكضأ ايك }عٓز ايبز٤ يف ايكضا٠٤، أٟ يف أٍٚ ايكضا٠٤، قاٍ تعاىل: َفٔإَسا َقَضِأَت.... ٚادب١ٚقٌٝ أْٗا

 .{َٔ ايؾٝطإ ايضدِٝ

 :بٗا فُٝٗا ٜغضبٗا فُٝٗا، ٚسايتإ  جيٗضسا٫ت: سايتإ  أصبعشلا  :سا٫تٗا

احملافٌ ٚايتعًِٝ، سٝح جيٗض بٗا إسا نإ ٖٓاى َٔ ٜغتُع إىل ايت٠ٚ٬، فُٝبزأ با٫عتعاس٠ ست٢ ٜٓتب٘ إىل إٔ ٖٓاى  :فٝذٗض بٗا يف •

 : ايض٠٬ ٚا٭ْفضارٜٚغض بٗا يف ٔ ايكضا٠٤ ؽ٤َٞٔ ٜكضأ ايكضإٓ ف٬ ٜفٛت٘ َ

 :أٚد٘ ا٫عتعاس٠

 .)شلا أصبع١ أٚد٘، ٖٚشا ايذلتٝب َٔ سٝح ا٭فغٌ يف ا٭را٤)ا٫عتعاس٠ َع ايبغ١ًُ عٓز أٍٚ ايغٛص٠: 

 .قطع اؾُٝع أٟ: قطع ا٫عتعاس٠ عٔ ايبغ١ًُ، ٚايبغ١ًُ عٔ أٍٚ ايغٛص٠ .1

 .ايٛقف ع٢ً ا٫عتعاس٠/ ثِ ٚصٌ ايبغ١ًُ بأٍٚ ايغٛص٠ قطع ا٭ٍٚ ٚٚصٌ ايجاْٞ بايجايجأٟ: .2

 .أٟ: ٚصٌ ا٫عتعاس٠ بايبغ١ًُ َع ايٛقف/ ثِ قضا٠٤ أٍٚ ايغٛص٠ ٚصٌ ا٭ٍٚ بايجاْٞ َع ايٛقف عًٝ٘ ٚقطع ايجايح .3

 .أٟ: ٚصٌ ا٫عتعاس٠ بايبغ١ًُ، ٚٚصٌ ايبغ١ًُ بأٍٚ ايغٛص٠ ٚصٌ اؾُٝع .4

 
 َا أٚد٘ ايبغ١ًُ بني ايغٛصتني ؟

 .أٟ قطع ْٗا١ٜ ايغٛص٠ ا٭ٚىل عٔ ايبغ١ًُ، ٚايبغ١ًُ عٔ أٍٚ ايغٛص٠ ايجا١ْٝ قطع اؾُٝع .1

 .أٟ: ايٛقف ع٢ً ْٗا١ٜ ايغٛص٠ ا٭ٚىل/ ثِ ٚصٌ ايبغ١ًُ بأٍٚ ايغٛص٠ ايجا١ْٝ قطع ا٭ٍٚ ٚٚصٌ ايجاْٞ بايجايح .2

 .ٍٚ ايغٛص٠ ايجا١ْٝأٟ: ٚصٌ ْٗا١ٜ ايغٛص٠ ا٭ٚىل بايبغ١ًُ، ٚٚصٌ ايبغ١ًُ بأ ٚصٌ اؾُٝع .3

ف٬ ٜضض: ٚصٌ ْٗا١ٜ ايغٛص٠ ا٭ٚىل  ٚصٌ ا٭ٍٚ بايجاْٞ َع ايٛقف عًٝ٘ ٚقطع ايجايح ٖٚٓاى ٚد٘ ممتٓع عٓز مجٝع ايكضا٤، ٖٚٛ

 .بايبغ١ًُ َع ايٛقف/ ثِ قضا٠٤ أٍٚ ايغٛص٠ ايجا١ْٝ

 ٚاخضٖاملاسا ٖٛ ٚد٘ ممتٓع؟! ٭ٕ ايعًُا٤ قايٛا: إٕ ايبغ١ًُ كتض١ بأٚا٥ٌ ايغٛص ٫ بأ

 
 َا أٚد٘ ايكضا٠٤ بني ا٭ْفاٍ ٚبضا٠٤ ؟

 .)بضا٠٤ ٖٞ عٛص٠ ايتٛب٘، ٖٚٞ ٫ بغ١ًُ يف أٚشلا(

 "ايٛقف ع٢ً ْٗا١ٜ عٛص٠ ا٭ْفاٍ/ ثِ قضا٠٤ أٍٚ عٛص٠ بضا٠٤" ايٛقف .1

 ."ايغهت عٓز ْٗا١ٜ عٛص٠ ا٭ْفاٍ/ ثِ قضا٠٤ أٍٚ عٛص٠ بضا٠٤"ٚايغهت.2

 ."ٛص٠ ا٭ْفاٍ بأٍٚ عٛص٠ بضا٠٤ٚصٌ ْٗا١ٜ ع"ٚايٛصٌ بزٕٚ ايبغ١ًُ.3

 
 َا ٖٞ ايٕٓٛ ايغان١ٓ؟ َٚا ٖٛ ايتٜٓٛٔ َٚا أسهاَُٗا؟

 :تعضٜف ايٕٓٛ ايغان١ٓ 

 ٖٞ اييت ٫ سضن١ شلا،

 "ٖٚٞ ْٕٛ ثابت١ ٚص٬ّ ٚٚقّفا، نٕٓٛ"َٔ، ٚعٔ

 ٚتهٕٛ يف ا٫عِ ٚايفعٌ ٚاؿضف،
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 .ٚتهٕٛ ٚعّطا ٚطضّفا

 تعضٜف ايتٜٓٛٔ

 ٖٛ ْٕٛ عان١ٓ طا٥ز٠،

فعٓز ايهتاب٘ ٫ ُٜهتب ايتٜٓٛٔ ّْْٛا، ٚعٓز ايٛقف ٫ ٜعٗض ايتٜٓٛٔ"ل آخض ا٭زلا٤ يفّعا ٚتفاصق٘ خطأ ٚٚقّفا. تًش" 

 أسهاّ ايٕٓٛ ايغان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ 

 إظٗاص / ٚإرغاّ / ٚإق٬ب / ٚإخفا٤

 
 َا ٖٛ اإلظٗاص يػ١ ٚإصط٬سا؟ َٚا ٖٞ سضٚف٘؟

 "اإلظٗاص اؿًكٞ"تعضٜف اإلظٗاص

 .يػ١: ايبٝإ

 .اؿضف املعٗض ٖٛ ايٕٓٛ ايغان١ٓ.نا١ًَ يف اؿضف املعٗض  اصط٬ّسا: إخضاز نٌ سضف َٔ كضد٘ َٔ غرل غ١ٓ

 :سضٚف اإلظٗاص

 ./ ع / ح / غ / خ ـعت١: أ / ٖ

 
 َا ايع١ً يف اإلظٗاص؟ َٚا َضاتب٘؟

 :يف إظٗاص ايٕٓٛ ٚايتٜٓٛٔ عٓز ٖشٙ ا٭سضف

•ٓعٔ كضز سضٚف اؿًلُبعُز املدضز: أٟ ُبعُز كضز ايٕٓٛ ٚايت ٜٔٛ. 

فايٕٓٛ ٚايتٜٓٛٔ َٔ طضف ايًغإ، ٚاؿضٚف ايغت١ َٔ اؿًل. 

 :َضاتب اإلظٗاص ث٬ث١

•أع٢ً: عٓز اشلُظ٠ ٚاشلا٤. 

•أٚعط: عٓز ايعني ٚاؿا٤. 

•أر٢ْ: عٓز ايػني ٚاـا٤. 

 

 َا ٖٛ اإلرغاّ يػ١ ٚإصط٬ّسا؟ َٚا سضٚف٘؟ َا أقغاَ٘؟ َٚا فا٥زت٘ َٚا أعباب٘؟

 تعضٜف اإلرغاّ

 .يػ١: اإلرخاٍ

 .اصط٬ّسا: ايتكا٤ سضف عانٔ مبتشضى عٝح بضرلإ سضفا ٚاسّزا َؾزّرا، ٜضتفع ايًغإ عُٓٗا اصتفاع١ ٚاسز٠

 .املِٝ ٚايبا٤ ٫ عٌُ يًغإ فُٝٗا ُأخش ع٢ً ٖشا ايتعضٜف قٛي٘: ٜضتفع ايًغإ عُٓٗا اصتفاع١ ٚاسز٠، فشضيف اإلرغاّ

 رغاّٚايتعضٜف ا٭صض إٔ اإل

 .ٖٛ ايٓطل باؿضفني نايجاْٞ َؾزّرا ٜعين اؿضف ايغانٔ ٚاؿضف املتشضى ايشٟ بعزٙ

 :سضٚف اإلرغاّ

 "ٜضًَٕٛ" عت١: فُٛع١ يف يفغ

 .ٖٚٞ: ٟ / ص / ّ / ٍ / ٚ / ٕ

 .َُزغِ: ٖٛ سضف ايٕٓٛ ايغان١ٓ أٚ ايتٜٓٛٔ

َُزغِ فٝ٘: ٜهٕٛ اؿضف ايشٟ بعز ايٕٓٛ ايغان١ٓ أٚ ايتٜٓٛٔ، ٖٚٞ س  .ضٚف اإلرغاّ ايغت١ٚ

 :أقغاّ اإلرغاّ: ٖٚٛ قغُإ

•ا٭ٍٚ: إرغاّ بػ١ٓ: 

 ٚي٘ أصبع١ أسضف فُٛع١ يف ن١ًُ ٟ / ٕ / ّ / ٚ : ُٜٓٛ

فإٕ دا٤ سضف َٔ ٖشٙ ا٭سضف بعز ايٕٓٛ ايغان١ٓ بؾضط إٔ ٜهٕٛ َٔ نًُتني، ٚبعز ايتٜٓٛٔ ٫ٚ ٜهٕٛ إ٫ َٔ نًُتني ٚدب 

َّا بػ١ٓ  .اإلرغاّ ٚ ٜغ٢ُ إرغا

 :اٍ ايٕٓٛ ايغان١ٓ يف ٖشٙ ا٭سضف ا٭صبع١َج
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ِٔ ٜكٍٛ  ايٝا٤: َ

ِٔ ْع١ُ  ايٕٓٛ: َ

ِٔ َاٍ اهلل  املِٝ: َ

ِٔ ٚيٞ  ايٛاٚ: َ

َجاٍ ايتٜٓٛٔ يف ٖشٙ ا٭سضف ا٭صبع١: 

 ايٝا٤: ٚبضْم جيعًٕٛ

 ايٕٓٛ: ٜ٪٦َٕش ْاع١ُ

 املِٝ: عشإب َكِٝ

 ايٛاٚ: ٜ٪٦َٕش ٚا١ٖٝ

َّا ْاقّضا  .; يشٖاب اؿضف ٖٚٛ ايٕٓٛ أٚ ايتٜٓٛٔ، ٚبكا٤ ايضف١ ٖٚٞ ايػ١ٜٓٚغ٢ُ اإلرغاّ بػ١ٓ: إرغا

 :ٚيهٔ ايشٟ عًٝ٘ اؾُٗٛص

إرغاّ ْاقط; يشٖاب سضف ايٕٓٛ أٚ ايتٜٓٛٔ، ٚبكا٤ صفتُٗا ايػ١ٓ:إٔ اإلرغاّ يف سضيف ايٛاٚ ٚايٝا٤. 

ِٝايتٜٓٛٔ ٚايػ١ٓ،ٚايػ١ٓ املٛدٛر٠ ٖٞ غ١ٓ إرغاّ ناٌَ; يشٖاب اؿضف ٚايضف١ َّعا أٟ ايٕٓٛ أ:أَا اإلرغاّ يف سضيف ايٕٓٛ ٚامل ٚ

 .اؿضف املزغِ فٝ٘

 :ٖٚٓاى ث٬ث١ َٛاعع يف ايكضإٓ تغتجين فٝٗا ايٕٓٛ ايغان١ٓ َٔ اإلرغاّ ٚإٕ ناْت يف نًُتني

"ِٝٚايكضإٓ "ٜاعني" ; ٭ٕ ايضٚا١ٜ دا٤ت ٖهشا باإلظٗاص فتٓطل"ٜػ ٚايكضإٓ اؿه 

"ٕٚٚايكًِ ْٕٛ:٤ت ٖهشا باإلظٗاص فتٓطل; ٭ٕ ايضٚا١ٜ دا"ٕ ٚايكًِ َٚا ٜغطض 

"صام ِٔ  .; يًغهت ع٢ً ايٕٓٛ يف صٚا١ٜ سفط َٔ طضٜل ايؾاطب١ٝ"ٚقٌٝ َ

 :اإلظٗاص املطًل

ن١ًُ ٚاسز٠ ٚدب اإلظٗاص إسا ٚقعت سضٚف اإلرغاّ بعز ايٕٓٛ ايغان١ٓ يف. 

ٜٚغ٢ُ إظٗاّصا َطًّكا يعزّ تكٝٝزٙ عًل أٚ ؽف١. 

 ِٓٛإ ))نًُات يف ايكضإٓ ٫ٚ خاَػ شلا ٖٚٞ:  اصبع١ٚقز ٚقع ٖشا ايٓٛع يف ِٓٛإ / ص ِٓٝإ / ق ِْٝا / ب  .)) ايز

ٖٛإ / رٜٖا:املغاعف ٚمل ٜزغِ ٖشا ايٓٛع ي٬٦ ًٜتبػ ب  .ٖٚٛ َا تهضص أسز أصٛي٘، ى ص

ٖٛ ٌٖ ًِفًٛ أرغِ، مل ٜعٗض ايفضم بني َا أصً٘ ايٕٓٛ، َٚا أصً٘ ايتغعٝف، ف٬ ٜع:  

ِٓٛإَٔ ايزْٞ ٚايضٓٛ. - ِْٝا / ص ٖٛإ -. نُا يف: ايز  أٚ َٔ ايزٟ ٚايضٛ.. نُا يف: رٜٖا / ص

 .فأبكٝت ايٕٓٛ َعٗض٠ قافع١ّ ع٢ً سيو

 :ٜغتج٢ٓ َٔ اإلظٗاص املطًل

 :ٖٞٚ ،يف أٍٚ عٛص٠ ايؾعضا٤ ٚايكضط، فتزغِ ايٕٓٛ ايغان١ٓ يف املِٝ ع٢ً ايضغِ َٔ أُْٗا يف ن١ًُ  "طغِ"ن١ًُ ٚاسز٠

 "َِٝ""،عني"،"طا"ٚاسز٠

 :ايجاْٞ: إرغاّ غ١ٓ

 :َجاٍ ايٕٓٛ ايغان١ٓ َع اي٬ّ ٚايضا٤

ِٔ يزْ٘  اي٬ّ: َ

ِٔ صبِٗ  ايضا٤: َ

 :َجاٍ ايتٜٓٛٔ َع اي٬ّ ٚايضا٤

 اي٬ّ: ٜ٪٦َٔش ـبرل

 ايضا٤: مثض٠ٔ صطقا

٬َّٕ; يشٖاب اؿضف ٚايضف١ َّعا َّا نا  ٜٚغُٕٛ اإلرغاّ بػرل غ١ٓ إرغا

 .)بايه١ًٝ أٟ سٖاب ايٕٓٛ ٚايتٜٓٛٔ ٚايػ١ٓ(

 :ٚفا٥زت١

 اختضاص ايعٌُ ٚ ايتغٌٗٝ سٝح أْٓا يف ن١ًُ )َٔ يزْ٘ ( َٔ ا٭عٌٗ إ ْٓتكٌ ؿضف اي٬ّ ٚ ا٫بتعار عٓ٘ ابتعار٠ ٚاسز٠ أعٌٗ ٚ *
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 . اخف ع٢ً ايًغإ َٔ اْ٘ ٜٓطل سضف ايٕٓٛ ثِ ٜبتعز ٚ ٜشٖب َض٠ آخض٣ إىل سضف اي٬ّ ٚ ٜتباعز باؿضن١*

بني اؿضٚف َتكاصب١ حيضٌ ثكٌ يف ايٓطل فٝهٕٛ َٔ ا٭عٌٗ ايشٖاب إىل اؿضف املزغِ فٝ٘ ٚ ٚ عٓزَا تهٕٛ *املغاف١ 

 . ا٫بتعار َٓ٘ إىل اؿضن١

ا٭سهاّ ايٓاؽ١٦ عٔ ايع٬ق١ بني ايٕٓٛ ايغان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ ٚاؿضٚف ايتاي١ٝ شلا ٖٞ املغٛغ إلطاي١ ايػ١ٓ َعٗا ملا تعطٝ٘ ايػ١ٓ َٔ *

 صْٚل ٚ مجاٍ يف ايت٠ٚ٬

 :عباب٘ٚا

 . ؽضط اإلرغاّ إ ٜهٕٛ يف نًُتني مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ ايٕٓٛ يف آخض ايه١ًُ ا٫ٚىل ٚ أسز أسضف اإلرغاّ يف اٍٚ ايه١ًُ ايجا١ْٝ

 

 َا عبب ٖشا ايؾضط؟

 اإلرغاّ ٜعطٞ تؾزٜز

 ايتؾزٜز ْٛعإ

 .تؾزٜز ٜعطٞ َع٢ٓ َضار ) ايتغعٝف(.1

 .تؾزٜز بٗزف ايتغٌٗٝ.2

ِٓٛإ َع  املع٢ّٓ ُتضبض ٔصٛٚإ ٚ حيزخ إيتباؼ يف اإلرغا يٛ عٓزٟ ن١ًُ َجٌ ص

 صٓٛ ٖٛ ايؾبٝ٘ أٚ املجٌ

 صٛإ ٖٛ َهإ سفغ امل٬بػ

 إسا ايغبب يف عزّ إرغاّ ايٕٓٛ َع سضٚف اإلرغاّ يف ن١ًُ ٚاسز٠ اـٛف َٔ إٔ ٜتٛيز ْتٝذ١ يًتؾزٜز ن١ًُ آخض٣ شلا ْعرل يف

 . ايًػ١ فًٝتبػ املع٢ٓ

 . بٓٝإ ٚ مل ٜأت يف ايكضإٓ َع املِٝ ٚ ٫ ايضا٤ ٚ ٫ اي٬ّ , اٚ يف نًُيت صٓٛإ ، قٓٛإ ٚ َع ايٝا٤ يف ايزْٝايف ايكضإٓ مل ٜأت إ٫ َع ايٛ

 ٚ ٜغ٢ُ إظٗاص ايٕٓٛ ايغان١ٓ عٓز ادتُاعٗا َع سضف َٔ سضٚف ٜضًَٕٛ يف ن١ًُ ٚاسز٠ إظٗاص َطًل

 . اإلرغاّ ايغت١يهْٛ٘ ُأطًل َٔ قٝز إرغاّ ايٕٓٛ ايغان١ٓ يف سضٚف  -: عبب ايتغ١ُٝ

 
 َا ٚد٘ اإلرغاّ يف ٖشٙ اؿضٚف ٚمل زل٢ ْاقّضا يف ايٓاقط; ٚنا٬َ يف ايهاٌَ؟

 :ٚٚد٘ اإلرغاّ يف اؿضٚف ايغت١

 .ايتُاثٌ يف ايٕٓٛ•

 .ايتذاْػ َع ايٛاٚ ٚايٝا٤ يف ا٫ْفتاح ٚا٫عتفاٍ ٚاؾٗض•

 ، ٚيٝػ ايتذاْػٚا٭صض إٕ ْكٍٛ: ايتكاصب َع ايٛاٚ ٚايٝا٤ ٚاملِٝ ٚاي٬ّ ٚايضا٤ 

تكاصب يف املدضز رٕٚ :٭ٕ ايتذاْػ ٫بز فٝ٘ َٔ اؼار املدضز، أَا ايتكاصب ٫ ٜؾذلط فٝ٘ اؼار املدضز، فايتكاصب يف إسز٣ ث٬خ

 .ايضف١ / أٚ تكاصب يف ايضف١ رٕٚ املدضز / أٚ تكاصب يف املدضز ٚايضف١

 :فًًٕٓٛ ايغان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ

 .تكاصب يف ايضفات :َع ايٛاٚ

 .املِٝ تكاصب يف ايضفات، فذُٝع صفات ايٕٓٛ ٖٞ ْفغٗا صفات املَِٝٚع 

 .َٚع ايٝا٤ تكاصب يف املدضز ٚايضفات

 .َٚع اي٬ّ ٚايضا٤ تكاصب يف املدضز ٚيف أنجض ايضفات

•ٚٚد٘ سشف ايػ١ٓ َع اي٬ّ ٚايضا٤: املبايػ١ يف ايتدفٝف. 

َّا ْاقّضا; يشٖاب اؿضف ٖٚٛ ايٓ  .ٕٛ أٚ ايتٜٓٛٔ، ٚبكا٤ ايضف١ ٖٚٞ ايػ١ٜٓٚغ٢ُ اإلرغاّ بػ١ٓ: إرغا

٬َّٕ; يشٖاب اؿضف ٚايضف١ َّعا َّا نا  ٜٚغُٕٛ اإلرغاّ بػرل غ١ٓ إرغا

 

 َا ٖٛ اإلق٬ب يػ١ ٚاصط٬ّسا، َٚا سضٚف٘؟

 تعضٜف اإلق٬ب

 يػ١: ؼٌٜٛ ايؾ٤ٞ عٔ ٚدٗ٘
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ُّا قبٌ ايبا٤،  .َع َضاعا٠ ايػ١ٓ ٚاإلخفا٤ اصط٬ّسا: دعٌ سضف َهإ آخض، أٟ قًب ايٕٓٛ ايغان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ َٝ

ُّا كفا٠ بػ١ٓ ُْعضف اإلق٬ب بأْ٘: ٖٛ قًب ايٕٓٛ ايغان١ٓ أٚ ايتٜٓٛٔ َٝ  .ٚا٭فغٌ إٔ 

 ي٘ سضف ٚاسز ٖٚٛ: ايبا٤: سضٚف اإلق٬ب

 ,٬َسع١: إخفا٤ املِٝ ايغان١ٓ عٓز ايبا٤ حيتاز إىل إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى فضد١ بغٝط١ بني ايؾفتني عٓز ايٓطل باملِٝ•

 :٢ اإلق٬بأَج١ً عً

ِْب٦ِٗيف ن١ًُ:  ْٕٛ ايغان١ٜٓهٕٛ َع   أ

ِٕ بٛصى: نًُتني ٚيف  أ

 زلْٝع بضرل: نًُتني َٔ: ٫ٚ ٜهٕٛ إ٫ ايتَٜٓٛٔع 

 :َجاٍ ع٢ً إق٬ب ْٕٛ ايتٛنٝز املدفف١ٖٚٛ َجاٍ ٚاسز فكط يف ايكضإٓ

١٦ ايتٜٓٛٔ، ٖٚٞ تأخش نشيو سهِ قاٍ تعاىل: "يٓغفعّا بايٓاص١ٝ"، فٗشٙ ْٕٛ تٛنٝز، ٚإٕ ناْت صزلت يف املضشف ع٢ً ٖٝ

 .اإلق٬ب

 
ُّا ٚمل ٜهٔ سضّفا آخض؟  َا ٚد٘ اإلق٬ب، ٚمل نإ ايكًب َٝ

 :ايع١ً يف اإلق٬ب: ٚد٘ اإلق٬ب ٖٓا

 عغض اإلتٝإ بايػ١ٓ يف ْٕٛ ٚايتٜٓٛٔ َع اإلظٗاص; ثِ أطبام ايؾفتني ٭دٌ ايبا٤،

 ٚعغض اإلرغاّ نشيو ٫خت٬ف املدضز ٚق١ً يًتٓاعب،

ُّا; ٭ْٗا تؾاصى ايبا٤ يف املدضز، ٚايٕٓٛ يف ايػ١ٓف  .تعني اإلخفا٤ ٚتٛصٌِّ إيٝ٘ بايكًب َٝ

 

 َا ٖٛ اإلخفا٤ يػ١ ٚاصط٬ّسا؟ َٚا ٖٞ سضٚف٘؟َٚا ايع١ً فٝ٘؟ َٚا َضاتب٘؟

 :تعضٜف اإلخفا٤

 ايغذل. تكٍٛ أخفٝت ايؾ٤ٞ; أٟ عذلت٘ :يػ١

 غاّ عاص عٔ ايتؾزٜز، َع بكا٤ ايػ١ٓ يف اؿضف ا٭ٍٚ. أٟ ايٕٓٛايٓطل باؿضف بضف١ بني اإلظٗاص ٚاإلر :اصط٬ّسا

 :سضٚف اإلخفا٤

 .ٚي٘ مخغ١ عؾض سضّفا، ٖٚٞ ايباق١ٝ بعز: عت١ اإلظٗاص، ٚعت١ اإلرغاّ، ٚ ٚاسز اإلق٬ب•

 )ٖٚٞ: )ظ / س / خ / ى / ز / ش / م / ؼ / ر / ط / ط / ف / ت / ض / ظ•

 .دِ عٓزِٖ ايػ١ٓ يف ساٍ اإلخفا٤ٚاـُػ سضٚف: )ظ / ض / ط / ظ / م( تف•

 :ٚقز صَظ إيٝٗا صاسب ايتشف١ يف أٚا٥ٌ نًِ ٖشا ايبٝت بكٛي٘•

 صف سا ثٓا نِ دار ؽدط قز زلا رّ طّٝبا طر يف تك٢ عع ظاملّا

 :ٚد٘ أخفا٤ ايٕٓٛ ٚايتٜٓٛٔ عٓز ٖشٙ ا٭سضف

ُّا َتٛعّطا بني اإلظٗاص ٚاإلرغا  :ّ... ٖٚٛ اإلخفا٤ ٭ُْٗاٖٛ إٔ ايٕٓٛ ايغان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ فُأعطٝا سه

 .مل ٜكضبا َٔ أسضف اإلخفا٤ َجٌ قضبُٗا َٔ سضٚف اإلرغاّ فٝزغُا

 .ٚمل ٜبعزٚا َٓٗا َجٌ بعزُٖا َٔ سضٚف اإلظٗاص فٝعٗضا

 :َضاتب اإلخفا٤ ث٬ث١

 .أع٢ً املضاتب: عٓز ط / ر / ت•

 .أر٢ْ املضاتب: عٓز م / ى•

 .أٚعط املضاتب: عٓز ايباقٞ•

 

 إلخفا٤ ٚبني اإلرغاّ؟ َجٌ ي٘ غُغ١ أَج١ً كتًف١ يهٌ َٔ ايٕٓٛ ٚايتٜٓٛٔ.؟َا ايفضم بني ا

 :ٚايفضم بني اإلخفا٤ ٚاإلرغاّ: ٖٛ إٔ

 .اإلرغاّ فٝ٘ تؾزٜز ٚ ٜهٕٛ يف اؿضف

 ٚاإلخفا٤ ٫ تؾزٜز فٝ٘ ٜٚهٕٛ عٓز اؿضف.
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 أَج١ً ع٢ً اإلخفا٤

 ايتٜٓٛٔ ايٕٓٛ ايغان١ٓسضف ا٫خفا٤ 

 اصضصّضّا صحيصزٚصنِ  ِٕأ ظ

 سيوّا عضاعسنض  َِٔ

 ثِّا مجٝعمثض٠ ِٔ َ خ

 نفضٚا اعار نٌ  َِٔى 

 دٓاتّا ؽ٦ٝدا٤نِ  ِٕإز 

 

 َا ٖٞ ايػ١ٓ يػ١ ٚاصط٬ّسا، َٚا ٖٞ اؿضٚف اييت جيب غٓٗا؟

 :ايػ١ٓ

 .صٛت يف اـٝؾّٛ :يػ١•

 .صٛت يشٜش َضنظ يف دغِ ايٕٓٛ ٚاملِٝ، فٗٞ ثابت١ فُٝٗا َطًّكا :اصط٬ّسا•

 جيب غٓٗا ايٕٓٛ ٚاملِٝ املؾزرتإ ٜغ٢ُ نٌ َُٓٗا سضف غ١ٓ أٚ سضف أغٔ.اؿضٚف اييت 

 .ٚاؿضن١: نكبض ا٭صبع أٚ بغط٘.جيب غُٓٗا َكزاص سضنتني :سهُُٗا•

 

 بني َضاتب ايػ١ٓ، َٚجٌ شلا مبجايني؟

 - :َضاتب ايػ١ٓ

 ايػ١ٓ يف املؾزر أنٌُ َٓٗا يف املزغِ

 .ٚيف املزغِ أنٌُ َٓٗا يف املدفٞ -

 .املدفٞ أنٌُ َٓٗا يف ايغانٔ املعٗضٚيف  -

 .ٚيف ايغانٔ املعٗض أنٌُ َٓٗا يف املتشضى -

 :تًو َضاتب ايػ١ٓ

 ٚايعاٖض َٓٗا يف ساي١ ايتؾزٜز ٚاإلرغاّ، ٚاإلخفا٤ ٖٛ نُاشلا.

 .أَا يف ايغانٔ املعٗض ٚاملتشضى فايجابت فُٝٗا أصًٗا فكط

 :َجٌ

 (نْٛتِ ) تٓطل خطأ "نٓـتِ  "

 ) َٝٓهِ ( طأتٓطل خ " َٓهِ "

 )عاْهِ ( تٓطل خطأ" عٓهِ "

 

 َا ٖٞ املِٝ ايغان١ٓ؟ َٚا أسهاَٗا ؟

 تعضٜف املِٝ ايغان١ٓ

ِِ"ٚ "مِل"ٖٞ املِٝ اـاي١ٝ َٔ اؿضن١، ٜٚؾذلط إٔ تهٕٛ عانٓ٘ ٚص٬ّ ٚٚقّفا، نُِٝ•  "ن

 أسهاّ املِٝ ايغان١ٓ

 :شلا قبٌ سضٚف اشلذا٤ غرل ا٭يف اي١ًٓٝ ث٬ث١ أسهاّ

 ايؾف٣ٛ ا٫خفا٤.1

 "إخفا٤ املِٝ ايغان١ٓ "اإلخفا٤ ايؾفٟٛ 

 :ايع١ً يف اإلخفا٤ ايؾفٟٛ 

 إرغاّ َجًني صػرل.2

 إرغاّ َجًني صػرل""إرغاّ املِٝ ايغان١ٓ  

 ا٫ظٗاص ايؾف٣ٛ.3
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 "اإلظٗاص ايؾفٟٛ"إظٗاص املِٝ ايغان١ٓ 

 "ايتٓبٝ٘ ع٢ً اإلظٗاص عٓز "ايٛاٚ" ٚ"ايفا٤ 

 
 ٚنشا اإلظٗاص؟ َٚا ٚد٘ اإلخفا٤؟مل زل٢ اإلخفا٤ فٝٗا ؽفٜٛا؟ 

ّٜا"ٜغ٢ُ   ـضٚز سضٚف٘ َٔ ايؾف١ ":إخفا٤ ؽفٛ

 ٜـذب إٔ ٜـهٕٛ إظٗــاص  "اظٗاص ؽفٜٛا"ٜغ٢ُ 

 املِٝ ايغــان١ٓ ٚاعشـا) أ٣ ٫ ؽف٢ ( عٓز )ايٛاٚ ٚايفا٤ ( أنجض َٔ باقٞ 

 اؿضٚف بغبب اؼارٖا َع ايٛاٚ ف٢ املدضز

 ٚقضبٗا َٔ كضز ايفا٤

 إلخفا٤ ايؾفٟٛايع١ً يف ا

 ٚد٘ اإلخفا٤: إٔ املِٝ ايغان١ٓ ٚايبا٤ ملا اؽذلنا يف املدضز، ٚػاْغا يف

ٍَ إىل اإلخفا٤ ٌَ اإلظٗاص احملض ٚاإلرغاّ احملض، فُعٔز  بعض ايضفات، َثُك

 
 َا ايفضم بني اإلرغاّ ٖٓا ٚبٝٓ٘ يف ايٕٓٛ ايغان١ٓ ٚيًتٜٓٛٔ؟

 طضف ايًغإ فايٕٓٛ ٚايتٜٓٛٔ َٔ

 .اؿًل ت١ َٔ، ٚاؿضٚف ايغ

 

 َا ايع١ً يف ايتٓبٝ٘ ع٢ً اإلظٗاص عٓز ايٛاٚ ٚايفا٤ َع رخٛشلِ يف بك١ٝ ا٭سضف؟

 :ايتٓبٝ٘ ع٢ً اإلظٗاص عٓز ايٛاٚ ٚايفا٤

 :ايع١ً يف ايتٓبٝ٘ ع٢ً اإلظٗاص عٓز" ٚ" ٚ"ف" َع رخٛشلِ يف بك١ٝ ا٭سضف

ِِ إٔ املِٝ ُتدفٞ عٓزُٖا نُا ؽفٞ عٓز ايبا٤  َٖ َٛ َُٜت  :ي٬٦ 

ِِ ٚتضنِٗؼارٖا كضّدا َع ايٛا٫ٚ  . َجٌ: بٓٛصٖ

ِِ فاقتًٛاٚقضبٗا كضّدا َٔ ايفا٤  . َجٌ: باص٥ه

 .، خٛفّا َٔ ايًبػ، ف٬ ٜعضف ٌٖ ٖٞ َِٝ أّ ٫ْٕٚٛ تزغِ يف ايٛاٚ ٚإٕ ػاْغا يف املدضز 

 .يك٠ٛ املِٝ ٚععف ايفا٤، ٫ٚ ٜزغِ ايك٣ٛ يف ايغعٝف - ٫ٚ تزغِ يف ايفا٤

 .، ٭ْٗا يٛ ارغُت يشٖبت غٓتٗا، فهإ إدشاّفا بٗا فُأظٗضت يشيو١ اييت يف املَِٝٔ أدٌ ايػٓ -

 .عًٝٗا ايكاص٨، نُا ٜفعً٘ بعض ايٓاؼ خّٛفا َٔ اإلرغاّ ٚا٭خفا٤ عهت

 

 اسنض َجٌ يهٌ َٔ أسهاّ املِٝ ايغان١ٓ مبجايني؟

 اإلخفا٤ ايؾف٣ٛ

 "اٯخض٠ِ بٖٚ –اهلل ِ بٜعتض"

 اإلرغـاّ ايؾــف٣ٛ

 "ّٔ َأــ عز ِٛ َشل"

 اإلظٗاص ايؾف٣ٛ

 "تُأْعــ َٚا  ِأْتــ فٝٗا  ِٖٚــ ٜٛيز  ملــ تض  أمل"

 
 َا ٖٞ ٫ّ اٍ ٚنِ ساي١ شلا، َٚت٢ جيب إظٗاصٖا َٚت٢ جيب إرغاَٗا؟ َٚجٌ يهٌ مبجايني؟

  :تعضٜف ٫ّ اٍ 

 .ٖٞ ٫ّ ايتعضٜف: ٖٚٞ ٫ّ طا٥ز٠ عٔ ب١ٝٓ ايه١ًُ، تزخٌ ع٢ً ا٫عِ ايٓهض٠ فتعضف٘•

 ٖٚٞ ْٛعإ

 أٟ ٫ تٓفو عٔ ايه١ًُ :طا٥ز٠ ٫ط١َ.1
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 أٟ ٜضض ػضٜزٖا عٔ ايه١ًُ َجٌ: احملغٓني :طا٥ز٠ غرل ٫ط١َ.2

 شلا قبٌ سضٚف اشلذا٤ سايتإ: اإلظٗاص ايكُضٟ / اإلرغاّ ايؾُغٞ

 :ٜٚتِ اظٗاصٖا ٚارغُٗا عٓز

 ٚدٛب اإلظٗاص، يف نًُتني فكط يف ايكضإٓ: ايٝغع / اٯٕ

 يف ايبك١ٝ، َجٌ: ايشٟ / اييتٚدٛب اإلرغاّ، 

 
 َت٢ جيب إظٗاص ٫ّ ايفعٌ ٚاؿضف، َٚت٢ جيب إرغاَٗا؟ بني سيو َع ايتُجٌٝ؟

 :إظٗاص ٫ّ ايفعٌ 

 ٫ّ ايفعٌ املاعٞ سهُٗا: ٚدٛب اإلظٗاص َطًّكا َجٌ: ايتك٢

 .)اي٬ّ / ايضا٤)ٚدٛب اإلظٗاصإسا مل ٜكع بعزٖا سضفا  ٫ّ ايفعٌ املغاصع ٚا٭َض سهُٗا:•

 : ًٜتكطَ٘جاٍ ايفعٌ املغاصع

 : قٌَجاٍ ايفعٌ ا٭َض

 :إظٗاص ٫ّ اؿضف 

 "ٌٖ تض٣ / بٌ طبع ". َجٌ:(اي٬ّ / ايضا٤)سضفا  ٫ّ اؿضف جيب إظٗاصٖا إسا مل ٜكع بعزٖا•

 :إرغاّ ٫ّ ايفعٌ 

 :، ٫ٚ تهٕٛ إ٫ يف نًُتني"اي٬ّ / ايضا٤"إسا ٚقع بعزٖا سضفا ٫ّ ايفعٌ املغاصع ٚا٭َض•

 يف اي٬ّ َجٌ: جيعٌ يهِ أقٌ يهِ يًتُاثٌ دب اإلرغاّٚ

 يف ايضا٤ َجٌ: ٚقٌ صب يًتكاصبٚدب اإلرغاّ 

 :إرغاّ ٫ّ اؿضف 

 . َجٌ: ٌٖ يهِ / بٌ يعِٓٗ / بٌ صفع٘"اي٬ّ / ايضا٤"٫ّ اؿضف جيب إرغاَٗا إسا ٚقع بعزٖا سضفا •

 .رغاّ نمٓع ايغهتعهت١ يطٝف١، ٚاإل "بٌ صإ": فًشفط ي٘ ع٢ً ٫ّ"بٌ صإ"أَا •

 

 أسنض َٛاعع ايغهت يف ايكضإٓ ؿفط.؟

 :ٚايغهتات ا٭صبع١ املؾٗٛص٠ عٓز سفط، ع٢ً 

 ٌَ َِٔٚٔقٝ   "21ايكٝا١َ: "َصإم ؼ ََ

٫ ٌِ َٕ ؼ َب  "64املطففني: "َصا

َٛدّا   "6ايهٗف: "ؼ ٔع

 "22ٜػ: "ؼ ِضَقٔزَْاَ

 .يغهت٘ تزفع ٖشا ايتِٖٛايٛصٌ َٔ غرل عهت ِٜٖٛ خ٬ف املع٢ٓ املضار، ٚا :ٚسيو ٭ٕ

 

 َا ٖٛ املدضز يػ١ ٚاصط٬ّسا؟ َٚا فا٥ز٠ َعضفت٘؟

 .قٌ اـضٚز :يػ١

ُٝظٙ َٔ غرلٙ :اصط٬ّسا  .قٌ خضٚز اؿضف ٚمت

  :فا٥ز٠ َعضف١ كاصز اؿضٚف

 فإسا تػرل املدضز تػرل اؿـضف إىل سضف آخض أٚ إىل صٛت يٝػ بضٛت سضف عضب٢ فضٝض

 ر٣ إىل ؼضٜف ن٬ّ اهلل تعاىلٚ٭ٕ تػٝرل كضز اؿضف ٜ٪

 (فهغضنِ ف٢ َجٌ: " فهجضنِ " تٓطل ) ايجا٤ عٝٓا ( فتضرل خطــأ )

 )أقدلأٚ ف٢ َجٌ: " أندل " تٓطل ) ايهاف َجٌ ايكاف ( فتضرل خطأ ) 

 )ٚعام بِٗ طصعاأٚ ف٢ َجٌ:" ٚعام بِٗ سصعا " تٓطل) ايشاٍ َجٌ ايظا٣ ( فتضرل ) 

 َٚجٌ سيو تػٝرل سضن١ عضن١ أخض٣ سضف عضف آخضتػٝرل  ٖٚشا سضاّ باإلمجاع أٟ

 جيب ع٢ً ايكاص٨ عزّ تػٝرل سضن١  : تٓبٝ٘ ٖاّ
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 عضن١ أٚ صف١ بضف١ أٚ كضز مبدضز أٚ  طٜار٠ سضف أٚ سشف سضف أٚ  ؼضٜو 

 عــانٔ أٚ تغهني َتشضى أٚ طٜار٠ طَٔ اؿضن١

 ٚف بػرلٖاأٚ ْكض٘ أٚ املبايػ١ ف٢ طَٔ ايضفات أٚ ْكض٘ أٚ خًط أصٛات اؿض

 

ٝٓٔ َشاٖب ايعًُا٤ يف عزر املداصز ؟  َا عزر املداصز؟ ب

 كاصز اؿضٚف

كضز بعزر سضٚف  28ايشٟ ٜعتُز ع٢ً دظ٤ َٔ أدظا٤ ايٓطل، ع٢ً )ايؾفتني، ايًغإ، اؿًل، ......(، ٚعزرٖا  :املدضز اؿكٝكٞ•

 .اشلذا٤

 ل، ٖٚٛ خاظ عضٚف املز ايج٬ث١ فكط.: ايشٟ ٫ ٜعتُز ع٢ً دظ٤ َعني َٔ أدظا٤ ايٓطاملدضز املكزص•

 .اييت تؾتٌُ ع٢ً كضز ٚاسز أٚ أنجض. ٖٚٞ: "اؾٛف/ ٚاؿًل/ ٚايًغإ/ ٚايؾفتإ/ ٚاـٝؾّٛ" :املداصز ايعا١َ•

 .اييت تؾتٌُ ع٢ً كضز ٚاسز فكط، خيضز َٓ٘ سضف أٚ أنجض :املداصز اـاص١•

 :يًعًُا٤ يف كاصز اؿضٚف ث٬ث١ َشاٖب

 :ٔ أمحز ٚأنجض ايكضا٤ ٚايٓشٜٛني َِٚٓٗ ابٔ اؾظصٟ إىل أْٗا عبع١ عؾض كضّداسٖب اـًٌٝ ب•

o خاظ عضٚف املز ايج٬ث١ فكط(: دعٌ يف اؾٛف كضّدا ٖٛٚ( 

o ٚيف ايؾفتني اثٓني. 

o أر٢ْ اؿًل / ٚعط اؿًل / أقض٢ اؿًل(: ٚيف اؿًل ث٬ث١( 

o ٚيف اـٝؾّٛ ٚاسّزا. 

o ٚيف ايًغإ عؾض٠. 

 .اؾُٗٛص يف دعًٗا  عبع١ عؾض كضّدا ٖٚشا قٍٛ

 :سٖب عٝبٜٛ٘ َٚٔ َع٘ نايؾاطيب إىل أْٗا عت١ عؾض كضّداط كضز اؾٛف ٚفضم سضٚف٘ ٖٚٞ سضٚف املز ع٢ً بعض املداصز•

 .فذعٌ ا٭يف َع اشلُظ٠ َٔ أقض٢ اؿًل

 .ٚايٝا٤ املز١ٜ َع ايٝا٤ املتشضن١ َٔ ٚعط ايًغإ

 .َٔ ايؾفتني ٚايٛاٚ املز١ٜ َع ايٛاٚ احملضن١

 .سٖب قطضب ٚاؾضَٞ ٚايفضا٤ إىل أْٗاأصبع١ عؾض كضّدا كضز اؾٛف نشيو•

o  ٕٚاسّزااي٬ّ ٚايضا٤ ٚايٕٓٛ: ظعً٘ كضز "مثا١ْٝٚدعٌ كاصز ايًغا ". 

 
ٝٓٔ كضز اي٬ّ ٚايهاف ٚايشاٍ ٚايٕٓٛ ٚايضار ٚايعا٤ ؟  ب

 غار، َٚا حياسٜٗا َٔ ايًج١ أٟ ؿ١ُ ا٭عٓإ ايعًٝاَا بني سافيت ايًغإ َّعا، بعز كضز اي : كضز اي٬ًّ

 أقض٢ ايًغإ َع َا حياسٜ٘ َٔ اؿٓو ا٭ع٢ً، ؼت كضز ايكاف : كضز ايهاف

 طضف ايًغإ َع أطضاف ايجٓاٜا ايعًٝا : كضز ايشاٍ

 طضف ايًغإ َٚا حياس١ٜ َٔ يج١ ا٭عٓإ ايعًٝا، ؼت كضز اي٬ّ ق٬ًّٝ : كضز ايٕٓٛ

 طضف ايًغإ َع َا بني ا٭عٓإ ايعًٝا ٚايغفًٞ، قضٜب١ إىل ايغف٢ً، َع اْفضاز قًٌٝ بُٝٓٗا : ركضز ايضا

 طضف ايًغإ َع أطضاف ايجٓاٜا ايعًٝا : كضز ايعا٤

 

 َا ٖٞ ايضف١ يػ١ ٚاصط٬ّسا؟ َٚا عزر ايضفات ؟بني اخت٬ف املشاٖب فٝٗا؟

•نايعًِ، أٚ ايبٝاض، أٚ ايغٛار، َٚا أؽب٘ سيوايضفات مجع، ٚايضف١: يػ١: َا قاّ بايؾ٤ٞ َٔ املعا ،ْٞ 

 .اصط٬ّسا: نٝف١ٝ عاصع١ يًشضف عٓز سضٛي٘ يف املدضز، َٔ: دٗض، ٚصخا٠ٚ، ..... اخل

•فُِٓٗ َٔ عٖزٖا عبع عؾض صف١. 

•  صف١  44َِٚٓٗ َٔ طار ع٢ً سيو إىل. 
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•  ايػ١ٓضاف ٚايًني، ٚطٜار٠: صف١ اشلٛا٥ٞ: أٟ اإلصُات ٚا٫حن،، عشف: اإلس٫م ٚعزٙ صف١  14َِٚٓٗ َٔ ْكضٗا إىل. 

عبع عؾض٠ صف١ ٚاملدتاص َشٖب ابٔ اؾظصٟ يف عزٖا. 

 
 اسنض ايفضم بني ايضف١ ٚاملدضز؟

 ٖٛ قٌ خضٚز اؿضف َٔ َهاْ٘ ايضشٝض املدضز

 ًٛ خاص١ ساٍ عه٢ْٖ٘ٛ نٝف١ٝ عاصع١ يًشضف عٓز سضٛي٘ يف املدضز، َٔ: دٗض، ٚصخا٠ٚ، ..... اخل فٝتُٝظ ٚجي بُٝٓا ايضف١

 
 اسنض ث٬خ صفات َع بٝإ صفات ايغعف ٚصفات ايك٠ٛ ؟

 ايضفات ايك١ٜٛ اسز٣ عؾض٠ صف١

• :ايكًك١ً / فايؾز٠ / فاؾٗض / فاإلطبام / فا٫عتع٤٬ ):أقٛاٖا صف١. ( 

 .)ايػ١ٓ /ايضفرل / ا٫حنضاف / ايتهضٜض / ايتفؾٞ / ا٫عتطاي١ ): باقٞ ايضفاتثِ 

 ) .اشلُػ / ايضخا٠ٚ / ا٫عتفاٍ / ا٫ْفتاح / ايًني / اـفا٤): ٢ٖعت١  ايضفات ايغعٝف١

 
ٚعض سيو  َا اإلصُات يػ١ ٚاصط٬سا ؟َٚا ايكًك١ً يػ١ ٚاصط٬سا ؟ ٌٖٚ تابع١ ملا قبًٗا اٚ بعزٖا اٚ ٢ٖ َا١ً٥ اىل ايفتض را٥ُا ؟

 ٚاسنض ْضا ٜزٍ ع٢ً سيو ؟

 يػ١ : املٓع ا٫صُات

 َٔ ا٫ْفضار أص٫ّٛ يف ايهًُات  ٚاصط٬سا : اَتٓاع سضٚف٘

 ايضباع١ٝ ٚاـُاع١ٝ. أٟ إٔ: سضٚف اإلصُات ٫ ٜتهٕٛ َٓٗا ايهًُات ايضباع١ٝ 

 .فٝٗا سضف َٔ سضٚف ايش٫ق١ أٚ اـُاع١ٝ َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ

 يػ١ : ا٫عطضاب ٚايتشضٜو ايكًك١ً

 .١ٜٚاصط٬سا : اعطضاب املدضز عٓز ايٓطل باؿضف عانٓا ست٢ ٜغُع ي٘ ْدل٠ قٛ

  :َٚضاتب ايكًك١ً ث٬ث١

 ايكاف ٚايبا٤ ٚايزاٍارْاٖا اؾِٝ ٚ اٚعطٗاايطا٤ ٚ اع٬ٖا

 املتشضىثِ ايغانٔ ٚص٬ ثِ  ايغانٔ ف٢ ايٛقفثِ  اع٬ٖا املؾزٚراملٛقٛف عًٝ٘ٚقٌٝ 

 : ٚايكًك١ً صف١ ٫ط١َ شلش٠ ا٫سضف ساي١ عهْٛٗا َتٛعط١ ناْت

 "خًكٓا" ، "قطُرل" ، "ٜزخًٕٛ"

 : ٛقٛفا عًٝٗااّ َتطضف١ َ

 "قٝط" ، "بٗٝر" ، "قضٜب" ، "فٝز"

 "، خاص١ اسا نإ اؿضف املٛقٛف عًٝ٘ َؾزرا َجٌ "اؿل ٚجيب بٝاْٗا ف٢ ساي١ ايٛقف انجض َٔ ساي١ ايٛصٌ

 
 اسنض مثض٠ تعًِ صفات اؿضٚف ؟

فضٝشّا فٝتُٝظ ٚجيًٛ خاص١ ساٍ ٚصفاتٗا ٖٛ تطبٝكٗا، ٚمثض٠ تطبٝكٗا ٖٛ يفغ اؿضف يفعّا  اشلزف َٔ َعضف١ كاصز اؿضٚف

 .عهْٛ٘

•متٝٝظ اؿضٚف املؾذلن١ يف املدضز. 

ََِغُطّٛصا "ط": ايضفات متٝٝظ بني: اٍَجاٍ ََِغُتّٛصا  "ت"اٍ : فٝٗا اعتع٤٬ ٚتفدِٝ"ط"يف:   : فٝٗا اعتفاٍ ٚتضقٝل"ت"يف: 

ٍََِشُعّٛصا  "ظ": ايضفات متٝٝظ بني: اٍَجا ََِشُشّٚصا  "س"ٚاٍ: فٝٗا اعتع٤٬ ٚتفدِٝ "ظ"يف:   : فٝٗا اعتفاٍ ٚتضقٝل"س"يف: 

•َ٘عضف١ قٟٛ اؿضف َٔ ععٝف. 

 :ٌن١ًّٝ "ط"يف اٍ "ت"فتزغِ اٍ "َقاَيِت َطا٥َٔف١ْ"فاؿضف ايغعٝف ٜزغِ يف ايكٟٛ، َج 

 :ٌَبَغِطَت"أَا اؿضف ايكٟٛ ف٬ ٜزغِ يف ايغعٝف، َج ِٔ  .، ٚتعٗض صفتٗا"ت"يف اٍ "ط"ف٬ تزغِ اٍ "َي٦ٔ

•َعضف١ نٝف١ٝ ايٓطل باؿضف ساٍ خضٚد٘ َٔ املدضز. 

 : َِْفَطَضِت"َج٬ّ َُا٤ُ ا  .أسكل صف١ اشلُػ فٝٗا يٝضبض ايٓطل صشّٝشا "ت"، فعٓز ْطل اٍ"ٔإَسا ايٖغ
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•عزّ ؼكٝل ايضف١ يف اؿضف قز ٜػرل املع٢ٓ. 

ٍاِيَكأْٔطنَي"يف:  "ط"َج٬ّ: فعزّ ؼكٝل صفاٍ ا " فٝشزخ خًٌ يف املع٢ٓ"اِيَكأْٔتنَي"ضبض: فت "ت"قز ؼٛشلا إىل ،. 

 •ؼغني يفغ اؿضٚف املدتًف١ املداصز. 

 
 عضف ايتفدِٝ ٚايذلقٝل يػ١ ٚاصط٬ّسا؟ َٚا ٖٞ سضٚف نٌ َُٓٗا ؟

 : تعضٜف ايتفدِٝ 

•يػ١: ايتغُني. 

•ٜٙزخٌ ع٢ً صٛت اؿضف ست٢ نمت٤٢ً ايفِ بضزا ِٔ َُ  .اصط٬ّسا: عباص٠ عٔ ٔع

•ِٝايتػًٝغ، ٚيف "ايضا٤ "ايتفدِٝ."ٚايتغُني ٚايتػًٝغ، مبع٢ٓ ٚاسز، يهٔ املغتعٌُ: يف" اي٬ّ  ٚايتفد 

•ٜٚكابٌ ايتفدِٝ ايذلقٝل. 

 :تعضٜف ايذلقٝل 

•يػ١: ايتدفٝف. 

•ٙاصط٬ّسا: عباص٠ عٔ حنٍٛ ٜزخٌ ع٢ً صٛت اؿضف ف٬ نمت٤٢ً ايفِ بضزا. 

 بايٓغب١ يًتفدِٝ ٚايذلقٝل:أقغاّ اؿضٚف 

ُّا سضٚف  :َفد١ُ را٥

o  :خط عػط قغ"ٖٚٞ سضٚف اعتع٤٬، ٖٚٞ: سضٚف فُٛع١ يف" 

o   َجاٍ: صابضٜٔ / ايغايني / طاٍ /  .عٔ ايباقٞ بتفدِٝ أق٣ٛ ٖٚٞ ؽتط )ظ/ ض/ ط/ ظ(سضٚف اإلطبام سضٚف ٖٚٞ 4َٓٗا

 ايعاملني

o م أق٣ٛ حنٛ قاٍ ٚايعضاٚقز أؽاص إىل سيو ابٔ اؾظصٟ بكٛي٘: ٚسضف ا٫عتع٤٬ فٔدِ ٚاخضضا * ا٫طبا 

 
 اسنض سا٫ت تضقٝل ٚتفدِٝ اي٬ّ ف٢ يفغ اؾ٬ي١ ؟

 " تاهلل "حنٛ, فتض اٚ عِف٢ يفغ اؾ٬ي١ ايٛاقع بعز  فاي٬ّ تفدِ

، ٚسيو  قبًٗا اَاي١ ندل٣ٚنشا اسا نإ  "باعِ اهلل" ٚ "باهلل"حنٛ : ٚعاصض اٚ  اؾ٬ي١ بعز نغض ٚيٛ َٓفض٬ عٓٗاف٢ يفغ  تضقلٚ

 "ْض٣ اهلل"ايغٛع٢ ف٢ اسز ٚد١ٝٗ ، ف٢ حنٛ عٓز

 
 َا َضاتب ايتفدِٝ؟ ٚبني اؿا٫ت اييت تضقل ٚتفدِ فٝٗا ايضا٤، ٚاييت تفدِ فٝٗا اي٬ّ ٚا٭يف ؟

 َٚضاتب ايتفدِٝ: مخغ١ َضاتب

 َطا٥عني. َجاٍ: ٚبعزٙ أيف املفتٛحأع٬ٖا: 

 َصدلَجاٍ:  ٚيٝػ بعزٙ أيف. املفتٛحثِ: 

 فُغضب. َجاٍ: املغُّٛثِ: 

ّٓا بعز فتضإٕ  -أَا: ايغانٔ. ففٝ٘ تفضٌٝ:   .املفتٛحفًٝتشل مبضتب١  نإ عان

ّٓا بعز عِٚإٕ نإ  -  .املغُّٛفًٝتشل مبضتب١  عان

ّٓا بعز نغضإٕ نإ  -  .املهغٛصفًٝتشل مبضتب١  عان

 املهغٛصفٝهٕٛ يف َضتب١  عانٔ بعز نغض" فا٥ِٔض "َجاٍ:

 "ٔخٝا١ْ". َجاٍ: املهغٛصثِ: 

ُّا سضٚف*  :َضقك١ را٥

 .سضّفا  19، ٖٚٞ: "اي٬ّ، ايضا٤، ا٭يف"عزا  ا٫عتفاٍٖٚٞ سضٚف 

 ٫ تٛصف بتفدِٝ ٫ٚ بذلقٝل بٌ ٖٞ تابع٘ ملا قبًٗاا٭يف 

 ٫ تٛصف بتفدِٝ ٫ٚ بذلقٝل بٌ ٖٞ تابع٘ ملا بعزٖا ايػ١ٓ

 تفدِ ف٢ يفغ اؾ٬ي١ ايٛاقع بعز فتض اٚ عِ فاي٬ّ

 ٚساسصٕ تفدِٝ يفغ ا٭يف  ظصٟ بكٛي٘: ٚصقل َغتف٬ّ َٔ أسضف ٚقز اؽاص إىل سيو ابٔ اؾ
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 .، ًٜٚتشل با٭يف ايػ١ٓ"اي٬ّ، ايضا٤، ا٭يف"سضٚف: 3ٖٚٞ:  َفد١ُ أسٝاّْا َٚضقك١ أسٝاّْا: سضٚف -

 "َتشضن١ ٚعان١ٓ" ٚاَا ايضا٤ شلا سايتني

 , َهغٛص٠ ف٬ خ٬ف ف٢ تضقٝكٗاإ ناْت :َتشضن١ 

  , اّ عاصع١ ، ٚعطا اّ طضفا ، ١َْٛٓ اّ غرل ١َْٛٓعٛا٤ ناْت ايهغض٠ اص١ًٝ 

 "ٚيٝاٍ عؾض","صطقا : "اَج١ً، عهٔ َا قبًٗا اّ ؼضى 

  :، حنٛ ناْت َفتٛس١ اٚ َغ١َُٛ فتفدِٚإ 

 فذلقل"فضٜٗا " حنٛ ا٫َاي١ا٫ ف٢ ساي١ ."صطقٓا","صبٓا"

 ايطضف اٚ ف٢ ايٛعط اٚ-ا٣ بعز ُٖظ٠ ايٛصٌ–فكز تهٕٛ ف٢ ا٫ٍٚ : اَا ايغان١ٓ

  :حنٛ فتض بعزفإ ناْت ف٢ ا٫ٍٚ ف٢ٗ َفد١ُ َطًكا ، عٛا٤ ٚقعت 

 "ايش٣اصتغ٢"ٚ"اّ اصتابٛا" : حنٛ بعز نغضاٚ  "اصنض"حنٛ  عِ بعزاٚ  ", اصطقٓا"

  ُٖظ٠تهٕٛ بعز  بعز عِ، ٚايت٢  بعز سضف عطف٫ تكع ا٫  ايفتض فايت٢ بعز

 نُا تكزّ َفد٢ٖٚ١ُ ايهغض عاصعا  إ ٜهٕٛ بعز نغض٫بز، ٚايت٢  ايٛصٌ

"،" فضعٕٛ:" ف٢ نًُتٗا َجاٍ اعتع٤٬سضف  ٚمل ٜكع بعزٖابٗا  َتضٌ بعز نغض اص٢ًإ ناْت  فذلقل: ايٛعط ٚاَا إ ناْت ف٢ 

 "َض١ٜ,""يؾضس١َ

 "إٕ اصتبتِ"ٚ,"اصدعٛا": ، حنٛ فتفدَِتضٌ اٚ َٓفضٌ  عهٓت بعز نغض عاصضفإ 

 "فاصدل صدلا مج٬ٝ","٫ٚ تضعض خزى":حنٛ: ذلقلفف٢ ن١ًُ اخض٣  ٚقع بعزٖا سضف اعتع٤٬اٚ 

ف٢ ايؾعضا٤ َٔ "فضم" ، ٚسيو ف٢ ن١ًُايتفدِٝ ٚايذلقٝلداط  َهغٛصاف٢ نًُتٗا  سضف ا٫عتع٤٬ ايٛاقع بعزٖاٚاسا نإ 

صقل ٚايهغض قز اععف تفدُٝ٘  نْٛ٘ َهغٛصا، َٚٔ ْعض اىل  ا٫عتع٤٬ فدِاىل ٚدٛر سضف  فكط، فُٔ ْعض "نٌ فضم"قٛي٘

 . ايضا٤

ٚقع قبًٗا ٜا٤ اٚ  ,"ايشنض" : غرل سضف ا٫عتع٤٬ ٚٚقفت عًٝٗا حنٛ عانٔٚٚقع بُٝٓٗا ٚبني ايهغض  عهٓت ف٢ ا٫خضفإ 

 تضقل "املضرل","قزٜض"حنٛ عان١ٓ

  ايٛقفداط ف٢ " طا٤اٚ  صارا "ايفاصٌ بٝٓٗا ٚبني ايهغض ايغانٔاَا اسا نإ 

 فدِ َٚٔ ملٔ ٜعتز ب٘ صقل اعتع٤٬ ٖٚٛ سادظ سضني : ايذلقٝل ٚايتفدِٝ ، فُٔ ْعض اىل نْٛ٘ سضف

ف٢ "ْٚشص , "ٚقع سٝح "أعض"ف٢ عٛص٠ ايفذض ، ٚ"ٜغض" ف٢ ايذلقٝلٚنشا ,"ايكطض" ف٢ صا٤ ٚايذلقٝل , "َضض"ف٢ صا٤ ايتفدِٝ ٚاملدتاص :

 ايكُض ْعضا يًٛصٌ ع٬ُ با٫صٌ

 

 نٌ قغِ؟َا ُٖا املجًني / ٚاملتكاصبإ؟ َع بٝإ أقغاَُٗا؟ َٚا سهِ 

 .ُٖا اؿضفإ ايًشإ اؼزا كضدّا ٚصف١ املج٬ٕ:* 

 ."ايزايني"ٚ "نايبا٤ٜٔ "ُٖا اؿضفإ ايًشإ اؼزا ازّلا ٚصزّلا، :ايتعضٜف ا٭صض

  :اسهاّ ا٫قغاّ

ّٓا ٚيٝػ سضف َز أٚ ٖا٤ عهت  :ايضػرل  "ٚدٛب اإلرغاّ ؾُٝع ايكضا٤ "ٚايجاْٞ َتشضّنا ٖٛ إٔ ٜهٕٛ اؿضف ا٭ٍٚ عان

ٚدب اإلظٗاص ي٬٦ ٜظٍٚ املز باإلرغاّ "ٚايجاْٞ َتشضّنا إ٫ إسا نإ اؿضف ا٭ٍٚ سضف َز" 

 "داط اإلرغاّ إدضا٤ يًٛصٌ فض٣ ايٛقف " ٚايجاْٞ َتشضّنا ٚإ٫ إسا نإ اؿضف ا٭ٍٚ ٖا٤ عهت

 ؾُٝع ايكضا٤، عزا ايغٛعٞ "اإلظٗاص"  ٖٛ إٔ ٜهٕٛ اؿضفإ َتشضنني :ايهبرل

ًُففُٝٗا إرغاّ َجًني نبرل تني فكط يف ايكضإٓ عٓز سفطإ٫ يف ن 

ّٓا :املطًل  َٔ غرل خ٬ف"اإلظٗاص  " ٖٛ إٔ ٜهٕٛ اؿضف ا٭ٍٚ َتشضّنا ٚايجاْٞ عان

 املتكاصبإ *

 "ايشاٍ ٚايظاٟ"ُٖا اؿضفإ ايًشإ تكاصبا كضّدا ٚ صف١. ى

 ".ايزاٍ ٚايغني"أٚ اؿضفإ ايًشإ تكاصبا كضّدا ٫ صف١. ى

  ".ايشاٍ ٚاؾِٝ"ى 0اؿضفإ ايًشإ تكاصبا صف١ ٫ كضّدا أٚ
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ّٓا  ٚايجاْٞ َتشضّنا ... سهُ٘ :ايضػرل  ،"اإلظٗاص "ٖٛ إٔ ٜهٕٛ اؿضف ا٭ٍٚ عان

 :َٛاعع جيب اإلرغاّ فٝٗا 4إ٫ يف 

فإْ٘ جيب إرغاَٗا إ٫ اي٬ّ ٚايضا٤ يػرل سفط 

ًَُٕٛ "ايٕٓٛ ايغان١ٓ َع سضٚف اإلرغاّ ي٬ّ، ٚايغهت نمٓع اإلرغاّعهت١ يطٝف١ ع٢ً ا " بٌ صإ "أَا سفط: فً٘ ع٢ً ٫ّ   "ٜض

 فإْ٘ جيب إرغاَٗا إ٫ ايٕٓٛ: فإْٗا إرغاّ َجًني

 فإْ٘ جيب إرغاَٗا ......: طب ثِ صٌسضف 14اؿضٚف ايؾُغ١ٝاي٬ّ ايؾُغ١ٝ َع 

 فإْ٘ جيب إرغاَٗا  ايكاف يف ايهاف يف َٛعع ٚاسز فكط يف عٛص٠ املضع٬ت

 سهُ٘ اإلظٗاص، يػرل ايغٛعٞ  ٖٛ إٔ ٜهٕٛ اؿضفإ َتشضنني :رلايهب

ّٓا :املطًل  يٝػ فٝ٘ إ٫ اإلظٗاص  ٖٛ إٔ ٜهٕٛ اؿضف ا٭ٍٚ َتشضّنا  ٚايجاْٞ عان

 
 َا ُٖا املتذاْغإ، َجٌ يًُتذاْغني املطًل ٚايهبرل مبجًني؟ 

 ُٖا اؿضفإ ايًشإ اؼزا كضدّا، ٚاختًفا صف١. نايزاٍ ٚايتا٤  :املتذاْغإ

 ايضاؿأت ُطٛبٞ  نـ"تا٤ ٚايطا٤"سهُ٘ اإلظٗاص  ٖٛ إٔ ٜهٕٛ اؿضفإ َتشضنني :ايهبرل

ّٓا :املطًل ََِبعٛثٕٛ  ٖٛ إٔ ٜهٕٛ اؿضف ا٭ٍٚ َتشضّنا ٚايجاْٞ عان  ،أفتطُعٕٛيٝػ فٝ٘ إ٫ اإلظٗاص

 
 مما ٜأتٞ: ايفا٤ َع ايظاٟ، ٚاـا٤ َع ايكاف، ٚايغار َع ايضا٤.؟ بني َٔ أٟ ْٛع ٜهٕٛ 

 فإٕ نإ َٔ عغٜٛٔ، فُٗا َتباعزإ ق٫ّٛ ٚاسّزا  ايفا٤ َع ايظاٟ

 0ٚإٕ ناْا َٔ عغٛ ٚاسز ٚ مل ٜٛدز كضز فاصٌ بُٝٓٗا، فُٗا َتكاصبإ  ٚاـا٤ َع ايكاف

 0فاصٌ بُٝٓٗا. فُٗا َتباعزإ ٚإٕ ناْا َٔ عغٛ ٚاسز ٚنإ ٖٓاى كضز  ٚايغار َع ايضا٤

 

 عضف املز ٚايكضض؟

 تعضٜف املز

٠املز يػ١ : ايظٜار   

 .ٚاصط٬سّا : إطاي١ ايضٛت عضف املز إىل أنجض َٔ سضنتني عٓز ٬َقا٠ ُٖظ أٚ عهٕٛ

 تعضٜف ايكضض

  يػ١ : اؿبػ

نُا يف قٛي٘ تعاىل {قاصضات }ٚاصط٬سّا : إثبات سضف املز قزص سضنتني حنٛ   

( 48ايضافات اٯ١ٜ:  عٛص٠ )  

 

ز؟َا٢ٖ اقغاّ امل  

 .أصًٞ ٚفضعٞ :ٚاملز قغُإ

 :ا٭صًٞ

ايشٟ ٫ تكّٛ سات سضف إ٫ ب٘، ٫ٚ ٜتٛقف ع٢ً عبب َٔ ُٖظ أٚ عهٕٛ، بٌ ٜهفٞ فٝ٘ ٚدٛر أسز  )املز ايطبٝعٞ(ٖٛ  :تعضٜف٘ 

 .سضٚف املز ايج٬ث١

 . ٜٓكط عٔ َكزاصٙٚزلٞ طبٝعّٝا; ٭ٕ صاسب ايطبٝع١ ايغ١ًُٝ ٫ ٜظٜز فٝ٘ ٫ٚ

 .ٔقٌٝ" /ُٜكٍٛ  /َقاٍ  َجٌ" .َكزاص قبض ا٭صبع أٚ بغط٘ :ٚا٭يف سضنتإ، ٚاؿضن١ :)أيف(َٚكزاصٙ 

 :ايفضعٞ 

 .)أسزُٖا يفع٢ ٚاٯخض َع٣ٛٓ(ٖٛ املز ايظا٥ز ع٢ً املز ايطبٝعٞ ٭سز عببني :تعضٜف٘ 

 
 َا٢ٖ اْٛاع املز ؟

 :اْٛاع املز ا٫ص٢ً اصبع١
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 َقاٍ صبو :َٚكزاصٙ سضنتني، ٖٚٛ ثابت يف ايٛصٌ ٚايٛقف َجٌ :املز ايطبٝعٞ

ُٖٛ :َٚكزاصٙ سضنتني، ٖٚٛ ثابت يف ايٛصٌ رٕٚ ايٛقف َجٌ: َز ايض١ً ايضػض٣  إَْ٘ 

فتُز  ...سضف َتشضى غرل اشلُظ٠،ٚنإ َا قبًٗا َتشضى  )اشلا٤(، فإسا ٚقع بعز ٖشٙ )ٖا٤ املفضر ايػا٥ب املشنض(ٖٞ )ايض١ً(ف -

 .نتنيمبكزاص سض

 .أَا يف ساي١ ايٛقف فتششف ايض١ً ٜٚٛقف بايغهٕٛ -

ُّا :َٚكزاصٙ سضنتني، ٖٚٛ ثابت يف ايٛقف رٕٚ ايٛصٌ َجٌ :َز ايعٛض  سهٝ

ُٜبزٍ   .، متز سضنتني)أيف َز١ٜ(ب )تٜٓٛٔ ايفتض(فعٓز ايٛقف 

 "ٔإنماْا /ُأٚتٞ  /٤ّآَٛا  َٚكزاصٙ سضنتني، ٖٚٛ ثابت يف ايٛصٌ ٚايٛقف َجٌ": َز ايبزٍ

 .يف ن١ًُ )سضف املز(ع٢ً  )اشلُظ(َا تكزّ فٝ٘  :ٖٚٛ -

 .يكضضٙ سضنتني ؾُٝع ايكضا٤ َٚعِٗ سفط،ٚدٛاط َز٠ يٛصش خاص١ )دٛاط املز(ٖٚٛ ْٛع خاظ َٔ املز ايطبٝعٞ، ٚسهُ٘ 

 أْ٘ إسا ادتُع ُٖظتإ يف أٍٚ ايه١ًُ، أ٫ُٖٚا َتشضن١ ٚايجا١ْٝ عان١ٓ، فُتبزٍ :ٚعبب تغُٝت٘ بز٫ّ -

 َأِأرّ :أصًٗا ٤َارّ  :َجٌ)بز٫ّ(ظ٠ ايجا١ْٝ سضف َز َٔ دٓػ سضن١ ا٭ٚىل ؽفّٝفا، فغُٞ اشلُ

 : اْٛاع املز ايفضع٢

 اشلُظ، ٚايغهٕٛ  :ايًفعٞ

 .)ٜا أٜٗا(املٓفضٌ)دا٤(ى :املتضٌ :عبب يج٬ث١ أْٛاع َٔ املز :اشلُظ

 .)ٞ ٚسضيفنًُ(اي٬طّ )ْغتعني(ى :ايعاصض يًغهٕٛ :عبب يٓٛعني َٔ املز :ايغهٕٛ

 .٫ إي٘ إ٫ اهلل :نكضز املبايػ١ يف ايٓفٞ يًتععِٝ َجٌ :املعٟٓٛ

 
 َا٢ٖ اعباب املز ؟

 .٭ٕ صاسب ايطبٝع١ ايغ١ًُٝ ٫ ٜظٜز فٝ٘ ٫ٚ ٜٓكط عٔ َكزاصٙ عبب املز ا٫ص٢ً ٚزلٞ طبٝعّٝا;

 .)ٔقٌٝ /ٍٛ ُٜك /َقاٍ  (َجٌ .َكزاص قبض ا٭صبع أٚ بغط٘ :ٚا٭يف سضنتإ، ٚاؿضن١)أيف(َٚكزاصٙ 

 .)أسزُٖا يفع٢ ٚاٯخض َع٣ٛٓ( ٚايفضع٢ ٖٛ املز ايظا٥ز ع٢ً املز ايطبٝعٞ ٭سز عببني

 
 َا٢ٖ ؽضٚط املز ؟

 :بايؾضٚط اٯت١ٝ )املز(سضٚف  )ايٛاٚ ٚايٝا٤ ٚا٭يف(تغ٢ُ 

٫ٚ  .ٖا إ٫ َفتّٛسا:يف ساي١ )َز ٚيني(غ٬ف ايٛاٚ ٚايٝا٤ فتاص٠ ٜهْٛإ سضف  ·فا٭يف ٫ تهٕٛ إ٫ عانٓ٘ ٫ٚ ٜهٕٛ َا قبٌ  ·

 .)َز ٚيني(تهٕٛ إ٫ سضف 

 .عِ َا قبٌ ايٛاٚ َع عهْٛٗا

 .نغض َا قبٌ ايٝا٤ َع عهْٛٗا

 :يف ساي١ )يني فكط(ٚتاص٠ تهٕٛ ايٛاٚ ٚايٝا٤ سضيف 

ِٝت( إسا عهٓتا ٚاْفتض َا قبًُٗا، َجٌ ِٛف / َب  .)َخ

 
 َا٢ٖ اسهاّ املز ؟

 )ٚايًظّٚ / ٚاؾٛاط /ايٛدٛب ( أسهاَ٘ ث٬ث١ 

 .املز ايتضٌ :ايٛدٛب .1

 .ايعاصض يًغهٕٛ /املز املٓفضٌ  :.اؾٛاط2

 املز اي٬طّ :ايًظّٚ .3

 
 َا ٖٛ ايضّٚ ٚاإلسلاّ َٚا فا٥زتُٗا؟

 .ٚاملغهٛص ٚاجملضٚص ٚاملغُّٛ املضفٛع :يف ٜٚهٕٛ ايبعٝز، رٕٚ ايكضٜب ٜغُع٘ خفٞ بضٛت اؿضن١ ببعض اإلتبإ ٖٛ :ايضّٚ



ق الحوينيتحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحببمعهد شيخ اإلسالم العلمي  كتبة البرهبن في تجويد القرآن الفرقة التمهيديةحل أسئلة    

 16 

 بٗا ختُت اييت يًشضن١ إؽاص٠ّ ٚسيو صٛت، بػرل ايٓفػ يٝدضز اْفضاّدا بُٝٓٗا ٚتزع اإلعهإ، بعز ايؾفتني إطبام ٖٛ :ٚاإلسلاّ 

 ٚاملغُّٛ املضفٛع :يف إ٫ ٜهٕٛ ٫ٚ .ايه١ًُ

ايٖضّٚ،  املٛقٛف عًٝ٘;يٝعٗض يًغاَع يف ساي١ فٗٞ بٝإ اؿضن١ ا٭ص١ًٝ اييت تجبت يف ايٛصٌ يًشضف ٚأَا فا٥ز٠ ايضّٚ ٚاإلسلاّ

 ..اؿضن١ ٚيًٓاظض يف ساي١ اإلسلاّ نٝف تًو

 
 َٚا ٖٞ املٛاعع اييت نمٓعإ فٝٗا؟

  ٫ٜزخٌ ايضّٚ ٚا٫سلاّ ف٢ ايٓضٛب*

 ؽذضت ايظقّٛ"" غ٬ف َا ٜٛقف عًٝٗا ايتا٤ "اؾ٫ٚ١ٓ ف٢ ٖا٤ ايتأْٝح املٛقٛف عًٝٗا باشلا٤ حنٛ"*

 َٚٓ٘ َِٝ اؾُع  ", ف٬ تٓٗض" ٫ٚ ٜزخٌ نشيو فُٝا نإ عانٓا ف٢ ايٛصٌ حنٛ*

 ٖا٤ ايغُرل فاختًف فٝٗا ، فذٛطُٖا فٝٗا بعغِٗ َطًكا َٚٓعا بعغِٗ َطًكا أَا,"ٚأْشص ايٓاؼ"٫ٚ ف٢ عاصض ايؾهٌ حنٛ*

ٚدٛطُٖا إٕ مل  "ب٘"أٚ نغض أٚ ٜا٤ عان١ٓ حنٛ "ٜضفع٘" ٚبعغِٗ فضٌ ، فُٓعٗا فٝٗاإسا نإ قبًٗا عِ أٚ ٚاٚ عان١ٓ حنٛ

 "ئ ؽًك٘"و بإٔ اْفتض َا قبٌ اشلا٤ أٚ ٚقع قبًٗا أيف أٚ عانٔ صشٝض حنٜٛهٔ قبًٗا سي

 
 َا ٖٛ املز اي٬طّ َٚا ٖٞ أقغاَ٘؟ ٚمل زل٢ ٫طَا َٚجك٬ ٚكففا ٚنًُٝا ٚسضفٝا؟

 عهّْٛا أٟ .ٚايٛقف ايٛصٌ ساي١ يف )٫طّ عهٕٛ,املز سضف(بعز  فٝ٘ دا٤ َا ٖٚٛ :تعضٜف٘

 )ٚسضيف نًُٞ، (اقغاَ٘ 

 .)أسضف ث٬ث١ ع٢ً تظٜز ن١ًُ(يف  ٚٚقّفا ٚص٬ّ ثابت أصًٞ عهٕٛ املز سضف بعز فٝ٘ دا٤ َا ٖٛ: ايهًُٞ 

 :أْٛاع٘ §

 .)َؾزر املز سضف بعز ايشٟ اؿضف أٟ(بعزٙ  فُٝا عانٓ٘ أرغِ إٕ: املجكٌ ايهًُٞ

 "اؼآدْٛٞ / رآب١ / ايضآخ١ :"َجٌ

 .)َؾزر ٚيٝػ عانٔ املز سضف بعز ايشٟ ضفاؿ أٟ(بعزٙ  فُٝا عانٓ٘ ٜزغِ مل إٕ: املدفف ايهًُٞ

َٕ " ٖٚٞ ْٜٛػ بغٛص٠ َٛععني "يف٤آي٦ٔن١ًُ " يف ٚسيو َٕ " ٚ " عضٝت ٚقز آِيآ  " نٓتِ ٚقز آِيآ

 .اإلرغاّ يعزّ :ٚكففّا إلرغا١َ، :َجك٬ّ ٚزل٢ ن١ًُ، ٚايغهٕٛ يف املز ٫دتُاع :نًُّٝا ٚزل٢

 أٚ ٚيني َز سضف ٚعطٗا أسضف ث٬ث١ ع٢ً ٖذا٩ٙ سضف(يف  ٚٚقّفا ٚص٬ّ ثابت ٞأصً عهٕٛ املز سضف بعز فٝ٘ دا٤ َا ٖٛ: اؿضيف

 .)فكط يني سضف

 بعغِٗ قٍٛ ٚيف،)ْكط عغٌ نِ( يف فُٛع١ أسضف مثا١ْٝ يف  ٚسيو ايغٛص فٛاتض يف املكطع١ اؿضٚف يف إ٫ ٜهٕٛ ٫ ٖٚٛ

 .)عًُو عٓكط(

 )أفغٌ ٚايطٍٛ ٛعطايت ففٝٗا(ايعني  عزا خ٬ف، غرل َٔ سضنات 6  متز ٚنًٗا

 ايؾٛص٣ "عغل""َضِٜ نٗٝعط"

 :أْٛاع٘ §

 .)َؾزر املز سضف بعز ايشٟ اؿضف أٟ(بعزٙ  فُٝا عانٓ٘ أرغِ إٕ :املجكٌ اؿضيف

ِّ أيف )املَجٌ)  بعزٖا مبِٝ ايتكا٤ٖا بغبب َؾزر٠ )ا٭يف(اٍ املز سضف بعز اييت )املِٝ(ف : َِٔٝ ٫

 .)َؾزر ٚيٝػ عانٔ املز سضف بعز ايشٟ اؿضف أٟ(بعزٙ  فُٝا عانٓ٘ ٜزغِ مل إٕ :املدفف اؿضيف

ِٕ )ٕ  ( َجٌ  تؾزٜز بزٕٚ عان١ٓ )ايٛاٚ(اٍ املز سضف بعز اييت )ايٕٓٛ(ف : ْٛ

ِّ أيف ( )امل(يف  ايٓٛعإ ادتُع ٚقز ٫ ِِ  .كفف )َِٝ(ٚ َجكٌ، )٫ّ(ف ( َٔٝ

 :أقغاّ ث٬ث١ إىل ايغٛص أٚا٥ٌ يف املٛدٛر٠ اؿضٚف ٚتٓكغِ §

 .)عًُو عٓكط( يف فُٛع١ أسضف مثا١ْٝ ٖٚٞ  سضنات، عت نمز اَ َٓٗا

ّٝا َّزا نمز َا َٚٓٗا ُٗض سٞ( يف فُٛع١ أسضف مخغ١ ٖٚٞ  سضنتني، َكزاص أٟ طبٝع  .)َط

 .أص٬ّ نمز ٫ عانٔ َز سضف ٚعط٘ ٚيٝػ أسضف ث٬ث١ ع٢ً ٚعع٘ سضف نٌ ٭ٕ ;)أيف(اٍ ٖٚٞ أص٬ّ، فٝ٘ َز َا٫ َٚٓٗا

 :عبب تغُٝت٘ 



ق الحوينيتحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحببمعهد شيخ اإلسالم العلمي  كتبة البرهبن في تجويد القرآن الفرقة التمهيديةحل أسئلة    

 17 

 .ٚٚقفّا ٚص٬ّ فٝ٘ ايغهٕٛ يًظّٚ ٚإَا سضنات،6 َزٙ يًظّٚ :٫طَّا ٢ٚزل

 
 َا ٖٞ َضاتب املز؟ ٚ َا اؿهِ إسا ادتُع عببإ يًُز ق٣ٛ ٚععٝف؟

 :املز َضاتب

 .فايبزٍ /فاملٓفضٌ  /يًغهٕٛ  فايعاصض /فاملتضٌ  /اي٬طّ : املزٚر أق٣ٛ

 .بايكٟٛ ُٚعٌُ ايغعٝف، ُٞأيػ )ٚععٝف قٟٛ(املز  أعباب َٔ عببإ ادتُع فإسا 

َٓني ٫َٚجاٍ "  باي٬طّ ٜٚعٌُ ايبزٍ، فًٝػ٢ ٫ٚطّ، بزٍ ففٝ٘ " اؿضاّ ايبٝت ٤ا

 باملٓفضٌ ٜٚعٌُ ايبزٍ، فًٝػ٢ َٚٓفضٌ، بزٍ ففٝ٘" أباِٖ ٚدا٤ٚا " َجاٍ

 :بكٛي٘ املضاتب ٖشٙ إىل بعغِٗ أؽاص ٚقز ·

 فبزٍ اْفضاٍ فشٚ فعاصض اتضٌ فُا ٫طّ املزٚر أق٣ٛ

 اْفضرا ايغببني أق٣ٛ فإٕ ٚدزا َا إسا َز باٚعب

 
ٝٓٔ أقغاّ ايٛقف ايعا١َ؟  عضف  ايٛقف / ايكطع / ايغهت يػ١ ٚاصط٬ّسا؟ ٚب

 . : ايهف ٚاملٓعايًػ١: َعٓاٙ يف ايٛقف

ُٜتٓفػ فٝ٘ عار٠ َع ا٫صط٬ح فغ املٛقٛف قضز ايضدٛع إىل ايكضا٠٤ إَا مبا ًٜٞ ايً: قطع ايضٛت ع٢ً آخض ايه١ًُ ايكضآ١ْٝ طَّٓا 

 .ب٘، أٚ بايًفغ املٛقٛف عًٝ٘ أٚ مبا قبً٘ مما ٜضًض ا٫بتزا٤ ب٘ عًٝ٘ إٕ صًض اإلبتزا٤

 : ٚاقغاَ٘

 :ايٛقف ا٫عطضاصٟ:ايكغِ ا٭ٍٚ

ََْفٕػ أٚ عٝك١ أٚ عذظ عٔ ايكضا٠٤ أٚ ْغٝإ شلا أٚ غًب١  ٖٚٛ ايشٟ ٜعضض يًكاص٨ أثٓا٤ قضا٤ت٘، ٜٚغطض إيٝ٘ اعطضاصّا بغبب اْكطاع 

ايهًُات بعغٗا ببعض ست٢ ٜكف ع٢ً َا  نّٓٛ أٚ بها٤ أٚعطاؼ َٚا أؽب٘ سيو َٔ ا٭عشاص اييت ٜتُهٔ َعٗا َٔ ٚصٌ ؽ٤ٞ

عًٝ٘  ايشٟ عضض ي٘ ؽ٤ٞ مما سنض ايٛقف ع٢ً أ١ٜ ن١ًُ ٚإٕ مل ٜتِ املع٢ٓ، ثِ جيب ٜضض ايٛقٛف عًٝ٘، فٝش٦ٕٓٝش جيٛط يًكاص٨

٘ٔ ٚإٕ مل ٜضًض فعًٝ٘ إٔ ٜعٛر إىل ايه١ًُ اييت  ا فإٕ نإ ٜضًض ايبز٤ بشيوبعُز إٔ ٜٓعض فُٝا بعز ايه١ًُ اييت ٚقف عًٝٗ بزأ ب

 .إٕ صًض ا٫بتزا٤ بٗا، ٚإ٫ ابتزأ َٔ ن١ًُ قبًٗا ٜضًض ا٫بتزا٤ بٗا ٚقف عًٝٗا فٝبتز٨ بٗا

 :ايٛقف ا٫ختباصٟ: ايكغِ ايجاْٞ

ُٜطًب َٔ ايكاص٨ إٔ ٜكف ٫ختباصٙ ٚاَتشاْ٘، ٚي٬ط٦ُٓإ إىل  .دٛر٠ ايكضا٠٤ ٚعًُ٘ بهٝف١ٝ ايٛقف إسا اعطض يشيو ٖٚٛ إٔ 

ٜٚضًٗا مبا بعزٖا إٕ صًض ايبز٤ بٗا، ٚإ٫ بزأ َٔ ، ع٢ً إٔ ٜعٛر إىل ايه١ًُ اييت ٚقف عًٝٗا فٝبزأ بٗا اؾٛاطٖشا ايٛقف  ٚسهِ

 .اييت ٜضض ايبز٤ بٗا ن١ًُ قبًٗا َٔ ايهًُات

 :ايٛقف ا٫ْتعاصٟ :ايكغِ ايجايح

َٔ ايكضا٤ات ٚايضٚأٜات ٚايطضم ٚا٭ٚد٘، ٫ٚ ٜهٕٛ سيو إ٫ ساٍ ١ًُ ايكضآ١ْٝ يٝغتٛعب َا فٝٗا أٚ فُٝا قبًٗا ٖٚٛ ايٛقف ع٢ً ايه

 عٔ ايضأٟٚ. ع٢ً ايؾٝذ ٚمجع٘ ايكضا٤ات ايغبع أٚ ايعؾض، أٚ ايضٚا٠ عٔ ايكاص٨، أٚ ا٭ٚد٘ تًكٞ ايطايب

 .َض٠ٕ يبٝإ َع٢ٓ أٚ ؼغني صٛت ٚقز ٜهٕٛ أٜغّا سني ٜضغب ايكاص٨ بإعار٠ ا٭١ٜ ايٛاسز٠ أنجض َٔ

يٝغتٛعب  متاّ املع٢ٓ، فًًكاص٨ إٔ ٜكف ع٢ً أ١ٜ ن١ًُ يٝبني سهُٗا َٔ سٝح ايضعِ، أ٫ٚٚ ٜؾذلط يف ٖشا ايٛقف ٫ٚ فُٝا قبً٘ 

ٍ َا فٝٗا َٔ أٚد٘ ايكضا٠٤ َُٗا نإ تعًكٗا مبا بعزٖا، ٚيهٔ ع٢ً ايكاص٨ إٔ ٜهٕٛ سضٝفّا ف٬ ٜكف ع٢ً َا ٜ٪رٟ إىل إخ٬

٘ٔص )ايٓغا٤: باملع٢ٓ أٚ أٜٗاّ ُِٜؾَضَى ٔب َِٜػٔفُض َإٔ  ٕٖ اهلَل ٫َ  َِٜػٔفُضص َٔ قٛي٘ تعاىل طٔإ  .( ٚحنٖٛا48َع٢ٓ فاعز، نايٛقف ع٢ً ن١ًُ ط

 .، ٜٚكاٍ فٝٗا َا قٌٝ فُٝا قبً٘ َٔ سٝح ايبز٤ٚسهِ ٖشا ايٛقف: اؾٛاط

 :ايٛقف ا٫ختٝاصٟ:ايكغِ ايضابع

مل٬سعت٘ َع٢ٓ ا٭ٜات ٚاصتباط اؾٌُ، َٚٛقع ايهًُات رٕٚ إٔ ٜعضض ص٨ إيٝ٘ مبشض اختٝاصٙ ٚإصارات٘ ٖٚٛ ايٛقف ايشٟ ٜعُز ايكا

 .ي٘ َا ٜكتغٞ ايٛقف َٔ عشص أٚ عضٚص٠ أٚ تعًِ سهِ أٚ إداب١ عٔ ع٪اٍ

قف ع٢ً نشا تاّ أٚ ٖٚشا ايكغِ ٖٛ املضار بايٛقف عٓز اإلط٬م مبع٢ٓ أْ٘ إسا سنض يفغ "ٚقف"، أٚ إسا قٌٝ ٜٛقف ع٢ً نشا، أٚ ايٛ

 .ايٛقف ا٫ختٝاصٟنإف أٚ حنٛ سيو، ٫ ٜضار ب٘ إ٫ 

 يف ايًػ١ ايكطع تعضٜف ايغهت:
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 قطع ايضٛت طَّٓا رٕٚ طَٔ ايٛقف َٔ غرل تٓفػ ب١ٝٓ ايعٛر إىل ايكضا٠٤ يف اؿاٍ :ٚ اصط٬سا

 تعضٜف ايكطع يػ١: اإلبا١ْ ٚايفضٌ

ص٩ٚؼ ا٭ٟ، أٚ أٚاخض ايغٛص، ف٬ جيٛط  آخض ٫ ع٬ق١ ي٘ بٗا، ٜٚهٕٛ ايكطع ع٢ً ايهف عٔ ايكضا٠٤ ٚا٫ْتكاٍ َٓٗا غ٢ً:ٚاصط٬سّا

 .ايكطع ع٢ً ٚعط ا٭١ٜ

 
 ؟َا ٖٛ ايٛقف ا٫ختٝاصٟ؟ َٚا أقغاَ٘، عضف نٌ قغِ َع ايتُجٌٝ

 :ايٛقف ا٫ختٝاصٟ

ؾٌُ، َٚٛقع ايهًُات رٕٚ إٔ ٜعضض ٖٚٛ ايٛقف ايشٟ ٜعُز ايكاص٨ إيٝ٘ مبشض اختٝاصٙ ٚإصارات٘ مل٬سعت٘ َع٢ٓ ا٭ٜات ٚاصتباط ا

 .ي٘ َا ٜكتغٞ ايٛقف َٔ عشصأٚ عضٚص٠ أٚ تعًِ سهِ أٚ إداب١ عٔ ع٪اٍ

ٖٚشا ايكغِ ٖٛ املضار بايٛقف عٓز اإلط٬م مبع٢ٓ أْ٘ إسا سنض يفغ "ٚقف"، أٚ إسا قٌٝ ٜٛقف ع٢ً نشا، أٚ ايٛقف ع٢ً نشا تاّ أٚ 

 .ٝاصٟنإف أٚ حنٛ سيو، ٫ ٜضار ب٘ إ٫ ايٛقف ا٫خت

 :أْٛاع ايٛقف ا٫ختٝاصٟ

 ايٛقف ايتاّ

ا بعزٙ ٫ يفعّا ٫ٚ َع٢ٓ، ٚأنجضايٛقف ع٢ً ن٬ّ مت َعٓاٙ ٚيٝػ َتعًكّا مب  

ََأئو  ٔٔص )ايفاؼ١:َا ٜهٕٛ ع٢ً ص٩ٚؼ ا٭ٟ ٚاْتٗا٤ ايكضط، نايٛقف ع٢ً قٛي٘ تعاىل: ط ّٔ ايٓزٜ ِٛ َٜ4 )  

َِْغَتٔعنُيص )ايفاؼ١:5( َِْعُبز ٚأٜاَى   ٚا٫بتزا٤ بكٛي٘ تعاىل: طأٜاَى 

 ُِ ُٖ َٚأٚي٦َٔو  َٕص )ايبكض٠: ٚنايٛقف ع٢ً حنٛ: ط   .( متت ب٘ ا٭ٜات5ٚسيو ٭ٕ يفغ طامِلِفًُٔشٕٛص )ايبكض٠: (5امُلِفًُٔشٛ

َٕص ايبكض6:٠، املتعًك١ بامل٪َٓني، َٚا بعزٙ  ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ِِ َيا  ُٖ ِِ ُتٓٔشِص ِّ َي ِِ َأ ُٗ ِِ َأَأَْشِصَت ٔٗ ِٝ ًَ َٛا٤ْ َع َٔ َنَفُضٚا َع َٕٓ ايَٓٔشٜ ٚا٫بتزا٤ بكٛي٘: طٔإ

  .َٓفضٌ عٓ٘ َتعًل بأسٛاٍ ايهافضٜٔ

ٔٔ ايشِٔٓنٔض َبِعَز َإس َدآ٤َْٞص )ايفضقإ:29(  ٚقز ٜهٕٛ يف ٚعط ا٭ٟ نايٛقف ع٢ً يفغ طَدا٥َينص يف قٛي٘ تعاىل: طٖيكِز َأَعًٖٓٔٞ َع

١ٜ قٍٛ ايعامل،اسه فٗشا متاّ  

ُٕٚمتاّ ايفاص١ً يف قٍٛ اهلل ت َٕ ايٖؾَٝطا ََٚنا ٕٔ َخُش٫ّٚص عاىل: ط   ٔيإٔلَْغا

 سهُ٘: حيغٔ ايٛقف ايٛقف عًٝ٘ ٚا٫بتزا٤ مبا بعزٙ .

إٔ ٜتعًل املتأخض باملتكزّ َٔ د١ٗ املع٢ٓ ٫ َٔ د١ٗ  ٚاملضاربايتعًل املعٟٓٛ  

أٚ حنٛ سيو اإلعضاب، نعزّ متاّ اؿزٜح عٔ أسٛاٍ امل٪َٓني أٚ ايهافضٜٔ، أٚ عزّ متاّ قض١  

 ٚاملضار بايتعًل ايًفعٞ إٔ ٜتعًل املتأخض باملتكزّ َٔ سٝح 

 اإلعضاب، نإٔ ٜهٕٛ صف١ ي٘ أٚ سا٫ّ َٓ٘ أٚ َعطٛفّا عًٝ٘ أٚ َغافّا إيٝ٘ أٚ 

 .خدلّا ي٘ َٚا إىل سيو، ًٜٚظّ َٔ ايتعًل ايًفعٞ ايتعًل املعٟٓٛ

 أْٛاع ايٛقف ايتاّ َا ٜغ٢ُ عٓز ايعًُا٤: ٚقف ايبٝإ أٚ ايٛقف اي٬طّ، ٖٚٛ 

ايٛقف ع٢ً ن١ًُ قضآ١ْٝ يٝعٗض املع٢ٓ ٜٚتغض، ٚبزٕٚ ايٛقف قز ٜؾهٌ املع٢ٓ يف سٖٔ ايغاَع ف٬ ٜهار ٜزصى املضار َٔ ن٬ّ 

" .اهلل، ٚع٬َت٘ يف املضشف سضف "ّ   

ٕٖ ائعٖظ٠ّ ُِٗ ٔإ َٜٔشُظَْو َقُٛي  ٫َٚ َِٜزُع( ٚقٛي٘ 65هلٔل َدُٝٔعّاص )ْٜٛػ: َٚٔ ا٭َج١ً عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل: ط  َّ ِٛ َٜ  ُِٗ ِٓ ٍٖ َع ايٖزأع ٔإىل َؽ٤ٕٞ  تعاىل: طَفَتٛ

  (6ُْٗهٕضص )ايكُض:

 ايٛقف ايهاف٢:

ايٛقف ع٢ً ن٬ّ مت َعٓاٙ ٚتعًل مبا بعزٙ َع٢ٓ ٫ يفعّا. ٜٚٛدز يف    

َٕص )ايبكض٠: ُٜٓٔفُكٛ  ِِ ُٖ َٓا ُٖا َصَطِق َٔ َٚ َٚٔب3ص٩ٚؼ ا٭ٟ ٚيف أثٓا٥ٗا، نايٛقف ع٢ً قٛي٘ تعاىل: ط َٕص )ايبكض٠:(، ط ُٛٓ ُٜٛٔق  ِِ ُٖ   (4اَ٭ٔخَض٠ٔ 

ٌْ يف اَ٭صٔض َخًَٔٝف١ّص ايبكض٠: فهٌ ٖشا ايه٬ّ َفّٗٛ، َٚا بعزٙ َغتػٔ عُا  ،30طٔإِّْٞ َدأع  

 .قبً٘ يف ايًفغ ٚإٕ اتضٌ يف املع٢ٓ

 سهُ٘: حيغٔ ايٛقف عًٝ٘ ٚا٫بتزا٤ مبا بعزٙ نايٛقف ايتاّ

 ايٛقف اؿغٔ:

 ايٛقف ع٢ً ن٬ّ أفار َع٢ٓ ٚتعًل مبا بعزٙ يفعّا َٚع٢ٓ، نإٔ ٜعٔ ايًفغ املٛقٛف عًٝ٘ َٛصٛفّا َٚا بعزٙ صف١ ي٘، أٚ َعطٛفّا 

إىل سيو، ٜٚٛدز يف ص٩ٚؼ ا٭ٟ ٚيف  َعطٛفّا، أٚ َغتج٢ٓ َٓ٘ َٚا بعزٙ َغتج٢ٓ، أٚ َبز٫ّ َٓ٘ َٚا بعزٙ بزٍ، َٚا عًٝ٘ َٚا بعزٙ
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  .أثٓا٥ٗا نايٛقف ايتاّ ٚايهايف

سهُ٘: حيغٔ ايٛقف عًٝ٘. أَا ا٫بتزا٤ مبا بعزٙ ففٝ٘ تفضٌٝ ٭ْ٘ قز ٜهٕٛ يف ص٩ٚؼ ا٭ٟ ٚقز ٜهٕٛ يف غرلٖانإ ايٛقف 

٢ يفغ طايَعاَيُنَيص اؿغٔ يف ص٩ٚؼ ا٭ٟ نايٛقف عً  فإٕ*

ٕٔ َُا ُٔنَي، ايٖضَس ٘ٔ َصبٔٓ ايَعاَي ًٓ ُُِز ٔي ِٔص )ايفاؼ١: يف قٛي٘ تعاىل: طاَؿ   ( ٚ طايُع٢ًَص 3ٚ  2ايضَٓٔسٝ

ُِ ُٗ ٕٕص )ط٘: يف قٛي٘ تعاىل: طَي ٖٓاُت َعز ٚا٫بتزا٤ مبا بعزٙ، ٭ٕ ايٛقف ع٢ً ص٩ٚؼ  (. فإْ٘ حيغٔ ايٛقف ع76ً٘ٝ، 75ايٖزصَداُت ايُع٢ًَ، َد

  .أّ مل ٜٛدز ا٭ٟ ُع١ٓ عٛا٤ أٚٔدَز تعًل يفعٞ

 فشهُ٘ : أْ٘ حيغٔ ايٛقف عًٝ٘ ٫ٚ حيغٔ ا٫بتزا٤ مبا بعزٙ.

٘ٔص فإْ٘ ن٬ّ حيغٔ ايٛقٛفَٚع٢ٓ يتعًك٘ ب٘ يفعّا  ُُِز ٔيًٖ   عًٝ٘ ٫ٚ حيغٔ اإلبتزا٤ مبا بعزٙ،  ، نايٛقف ع٢ً قٛي٘ تعاىل: طاَؿ

َٚا٭ِصٔضص يف فاطض،  ٭ٕ َا بعزٙ ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل طَصبٔٓ َُأٚأت  ُٔنَيص يف ايفاؼ١ أٚ طَفأطٔض ايٖغ   ايَعاَي

صف١ يًفغ اؾ٬ي١ يف املٛععني ٚايضف١ ٚاملٛصٛف نايؾ٤ٞ ايٛاسز ٫ ٜفضم بُٝٓٗا ٚا٫بتزا٤ س٦ٓٝش ٜهٕٛ غرل سغٔ، نُا إٔ 

  بُٝٓا صاص كفٛعّا ٖٓا َٔ ايعٛاٌَ ايًفع١ٝ. ٚايعاصٟ عٔ ايعٛاٌَ ايًفع١ٝ ٖٛ املبتزأ ٚسهُ٘ ايضفع ايًفغ املبز٤ٚ ب٘ أصبض عاصّٜا

 ايٛقف ايكبٝض: 

ايفا٥ز٠ أٚ إفار٠ َع٢ٓ غرل َكضٛر، أٚ ايتأر١ٜ إىل َع٢ٓ فٝ٘  ع عزّايٛقف ع٢ً ن٬ّ مل ٜتِ َعٓاٙ يتعًك٘ مبا بعزٙ يفعّا َٚع٢ٓ َ

 ع٤ٛ أرب َع اهلل ٫ٚ ًٜٝل ب٘ تعاىل، ٚتفضًٝ٘ نُا ًٜٞ: 

 ايٛقف ع٢ً ن٬ّ مل ٜتِ َعٓاٙ يتعًك٘ مبا بعزٙ، ٚعابط٘ ايٛقف ع٢ً ايعاٌَ رٕٚ 

َِٔعُٛي٘، َٚٔ سيو ايٛقف ع٢ً املغاف رٕٚ املغاف إيٝ٘ نايٛقف ع٢ً يفغ طٔب صِغ  

ٔٔص، َٚٔ سيو  ّٔ ايٓزٜ َٜٛ ََأئو  ِٔ اهلٔلص ٚ ط ََأئوص َٔ حنٛ طٔبغ  ٚ ط

٘ٔص، أٚ ع٢ً املٛصٛف رٕٚ صفت٘، أٚ ع٢ً ايفعٌ رٕٚ فاعً٘، أٚ ع٢ً  ُُِز ٔيًٗ ُُِزص َٔ طاَؿ ايٛقف ع٢ً املبتزأ رٕٚ خدلٙ نايٛقف ع٢ً طاَؿ

  .املغتج٢ٓ َٓ٘ رٕٚ املغتج٢ٓ

ايٛقف ع٢ً َا ٜفٝز َع٢ٓ غرل َكضٛر يتٛقف َا بعزٙ عًٝ٘ يٝتِ َٓ٘ املع٢ٓ املضار، حنٛ ايٛقف ع٢ً: ط٫َ َتِكَضُبِٛا ايٖض٠َ٬ص َٔ قٛي٘ 

ِِ ُعَهاص٣ص )ايٓغا٤: تعاىل: ٫ ََٚأُْت 43ًَُتِكَضُبِٛا ايٖض٠َ٬ٓ  ُٔ ََٚع ُِٓٛا  ََ َٔ آ َٚاٖئشٜ ِِ َعَشاْب َؽٔزْٜز  ُٗ َٔ َنَفِضِٚا َي ِٛا (، َٔ قٛي٘ تعاىل: طاٖئشٜ

ََٚأِدْض َنٔبرُلص فاطض: َِٖػٔفَض٠ْ   ِِ ُٗ 7ايٖضأيَشأت َي  

ايٛقف ع٢ً َا ٜ٪رٟ إىل َع٢ٓ فٝ٘ ع٤ٛ ا٭رب َع اهلل َٚا ٫ ًٜٝل ب٘ عبشاْ٘، حنٛ ايٛقف ع٢ً يفغ اؾ٬ي١: طاهلُلص يف قٛي٘ تعاىل: 

َٗٔت اٖيشٟ َنَفَض َٜٗٔزٟ ايَكّٛ ايعاملني( )ايبكض٠:  طَفُب ٕٓ اهلل ٫ ٜغتشٞ ‘)ٚحنٛ ايٛقف ع٢ً يفغ: )٫ٜغتشٞ( يف قٛي٘ تعاىل:  (258َٚاهلُل ٫ 

  26فٛقٗا( ايبكض٠:  إٔ ٜغضب َج٬ّ َا بعٛع١ فُا

سهُ٘: ٜهٔ قبٝشّا إسا ٚقف عًٝ٘ اختٝاصّا، ٫ٚ إثِ إٕ ٚقف عًٝ٘ رٕٚ قضز أٚ اعطضاصّا، ٚعًٝ٘ إٔ ٜضدع إىل اعت٦ٓاف ايه٬ّ مبا 

 ٜفٝز املع٢ٓ ايتاّ

 
 ؟ملكطٛع ٚاملٛصٍٛ؟ َٚا سهُ٘؟ َٚا فا٥ز٠ َعضف١ ٖشا ايبابَا ٖٛ ا

 .: ايه١ًُ اييت تفضٌ عُا بعزٖا يف صعِ املضاسف ايعجُا١ْٝٚاملضار باملكطٛع

فٝذٛط ايٛقف ع٢ً ٖشٙ ايه١ًُ اييت )املفضٛي١ عُا بعزٖا صزلا( اعطضاصا يف ساٍ اْكطاع ْفػ، أٚ اختباصا، ٚإسا ٚقف عًٝٗا مل جيظ 

 .ٜعزٖا اختٝاصّا بٌ ٜٓبػٞ ع٢ً ايكاص٨ إٔ ٜضدع إىل َا ٜضض ا٫بتزا٤ ب٘ ا٫بتزا٤ مبا

: فاملضار ب٘: ايه١ًُ اييت تٛصٌ َا بعزٖا يف صعِ املضاسف ايعجُا١ْٝ ف٬ جيٛط فضٌ ٖشٙ ايه١ًُ عُا اتضًت ب٘ ٚأَا املٛصٍٛ

 .صزلا ٭ٟ عاصض إ٫ بضٚأ١ٜ صشٝش١

 ٚفا٥ز٠ َعضف١ ٖشا ايباب

 ٘ جيٛط ايٛقف عٓز عًٝٗا رٕٚ املٛصٛي١ ، فاملكطٛع ٖٛ ايش٣ ٜٛقف ع٢ً قطع٘ عٓز اؿاد١ ٚاملٛصٍٛ عهغ٘إ ايه١ًُ املكطٛع.1

 دٛاط ايٛقف ع٢ً اسز٣ ايهًُتني املكطٛعتني باتفام ٚٚدٛب٘ ع٢ً ا٫خرل٠ َٔ املٛصٛيتني باتفام.2

 ع٢ً ا٫خرل٠ ْعضا يٛصًُٗااَا َا اختًف ف٢ قطع٘ ٚٚصً٘ فٝذٛط ايٛقف ع٢ً نًتا ايهًُتني ْعضا يكطعُٗا ٚ.3

 

 اـ٬ف؟ فٝ٘ ٚقع َا تٛعٝض َع اجملضٚص٠؟ بايتا٤ ايتأْٝح ٖا٤ فٝٗا تضعِ اييت املٛاعٝع ٖٞ َا

 ٫ ؽًٛ تا٤ ايتأْٝح إٔ تهٕٛ يف فعٌ، أٚ يف اعِ.
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ام ايعًُا٤، ٚعًٞ سيو اتفكت فإٕ ناْت يف فعٌ ـ ٜٚ٪تٞ بٗا يف ايفعٌ يًز٫ي١ عًٞ تأْٝح ايفاعٌ ـ فإْٗا تضعِ بايتا٤ اجملضٚص٠ باتف

مجٝع املضاسف ايعجُا١ْٝ، ٫ٚ ٜٛقف عًٝٗا إ٫ بايتا٤، ٚسيو حنٛ: "ٚرت طا٥ف١، ٚقايت ٭خت٘، ٚعٓت ايٛدٛٙ، إسا ايغُا٤ اْفطضت، 

 . ٚتغُٞ س٦ٓٝش تا٤ ايتأْٝح."ٚأطيفت اؾ١ٓ يًُٓكني، فأَٓت طا٥ف١

ٌ، ٚنتبت بايتا٤ املبغٛط١، فٝٛقف عًٝٗا بايتا٤ يغٝل ْفػ، أٚ تعًِٝ، غرل إٔ يف املضاسف ايعجُا١ْٝ نًُات خضدت عٔ ٖشا ا٭ص

 أٚ اختباص، أٚ حنٛ سيو.

ٖٚٞ عت عؾض٠ ن١ًُ: "صمحت، ْعُت، يعٓت، اَضأت، َعضٝت ؽذضت، عٓت، قضت، دٓت، فطضت، بكٝت، ابٓت، نًُت، غٝابت، 

 بٝٓت، مجًت".

 املتفل ع٢ً افضارٙ:ٚإيٝو بٝاْٗا عًٞ ايتفضٌٝ:

 صزلت بايتا٤ املبغٛط١ يف عبع١ َٛاعع ٖٚٞ: "صمحت" -1

 (.32"أِٖ ٜكغُٕٛ صمحت صبو" بايظخضف آ١ٜ صقِ ) -1

 (.32". . ٚصمحت صبو خرل مما جيُعٕٛ" بايظخضف أٜغا آ١ٜ صقِ ) -2

 (.56"إٕ صمحت اهلل قضٜب َٔ احملغٓني" با٭عضاف آ١ٜ صقِ) -3

 .(50"فاْعض إيٞ ٤اثاص صمحت اهلل" بايضّٚ آ١ٜ صقِ ) -4

 (.73"صمحت اهلل ٚبضنت٘ عًٝهِ أٌٖ ايبٝت" بٗٛر آ١ٜ صقِ ) -5

 (.2"سنض صمحت صبو عبزٙ طنضٜا" مبضِٜ آ١ٜ صقِ ) -6

 (.218"أٚي٦و ٜضدٕٛ صمحت اهلل" بايبكض٠ آ١ٜ صقِ ) -7

 (.159إ آ١ٜ صقِ )َٚا عزا ٖشٙ املٛاعع ٜضعِ بايتا٤ املضبٛط١ ٜٚٛقف عًٝ٘ باشلا٤ حنٛ: "فبُا صمح١ َٔ اهلل يٓت شلِ" بآٍ عُض

(، "٫ تكٓطٛا َٔ صمح١ اهلل" ايظَض آ١ٜ 157(، "عًِٝٗ صًٛت َٔ صبِٗ ٚصمح١" بايبكض٠ آ١ٜ )87"إ٫ صمح١ َٔ صبو" باإلعضا٤ آ١ٜ صقِ )

 (.3(، "ٖزٟ ٚصمح١ يًُشغٓني" يكُإ آ١ٜ )53)

 "ْعُت" صزلت بايتا٤ املبغٛط١ ٜٚٛقف عًٝٗا بايتا٤ يف أسز عؾض َٛععا: -2

 (.231سنضٚا ْعُت اهلل عًٝهِ َٚا أْظٍ عًٝهِ" يف ايبكض٠ آ١ٜ )"ٚا -1

 (.72"ٚبٓعُت اهلل ِٖ ٜهفضٕٚ" يف ايٓشٌ آ١ٜ صقِ ) -2

 (.83"ٜعضفٕٛ ْعُت اهلل" يف ايٓشٌ آ١ٜ صقِ ) -3

 (.114"ٚاؽهضٚا ْعُت اهلل" يف ايٓشٌ آ١ٜ ) -4

 (.28قِ )"أمل تض إيٞ ايشٜٔ بزيٛا ْعُت اهلل نفضا" يف إبضاِٖٝ آ١ٜ ص -5

 (.34"ٚإٕ تعزٚا ْعُت اهلل ٫ ؼضٖٛا" يف إبضاِٖٝ آ١ٜ صقِ ) -6

 (.11"اسنضٚا ْعُت اهلل عًٝهِ إس ِٖ قّٛ" يف املا٥ز٠ آ١ٜ صقِ ) -7

 (.31"أمل تض إٔ ايفًو تضدضٟ يف ايبشض بٓعُت اهلل" يف يكُإ آ١ٜ صقِ ) -8

 (.3ِ )"ٜأٜٗا ايٓاؼ اسنضٚا ْعُت اهلل عًٝهِ" يف فاطض آ١ٜ صق -9

 (.29"فشنضٚا فُا أْت بٓعُت صبو بهأٖ ٫ٚ فٕٓٛ" يف ايطٛص آ١ٜ ) -10

 (.103"ٚاسنضٚا ْعُت اهلل عًٝهِ إس نٓتِ أعزا٤" يف أٍ عُضإ آ١ٜ ) -11

ٚا (، "ٚإٕ تعز53َٚاعزا ٖشٙ املٛاعع ٜهتب بايتا٤ املضبٛط١ ٜٚٛقف عًٝ٘ باشلا٤ حنٛ: "َٚابهِ َٔ ْع١ُ فُٔ اهلل" يف ايٓشٌ آ١ٜ )

 (.71(، "أفبٓع١ُ اهلل جيشزٕٚ" يف ايٓشٌ آ١ٜ صقِ )18ْع١ُ اهلل ٫ ؼضٖٛا" يف ايٓشٌ آ١ٜ صقِ )

 "يعٓت" صزلت بايتا٤ املبغٛط١ يف َٛععني: -3

 (.61"فٓذعٌ يعٓت اهلل عًٞ ايهشبني" بآٍ عُضإ آ١ٜ ) -1

 (.7"ٚاـاَغ١ إٔ يعٓت اهلل عًٝ٘" بايٓٛص آ١ٜ ) -2

(، 44(، "إٔ يع١ٓ اهلل عًٞ ايعًُني " با٭عضاف آ١ٜ )161ّ باشلا٤ حنٛ: "أٚي٦و عًِٝٗ يع١ٓ اهلل" بايبكض٠ آ١ٜ )َٚا عزا املٛععني َضعٛ

 (87أٚي٦و دظا٩ِٖ إٔ عًِٝٗ يع١ٓ اهلل ٚامل٦ًه١ ٚايٓاؼ أمجعني" باٍ عُضإ آ١ٜ )

 "اَضأت" تضعِ بايتا٤ املبغٛط١ ٜٚٛقف عًٝٗا بايتا٤ يف عبع١ َٛاعع. -4

 (.30يعظٜظ تضٚر فتٗا" يف ٜٛعف آ١ٜ )"اَضأت ا -1

 (.51" قايت اَضأت ايعظٜظ ائ سضشط اؿل" يف ٜٛعف آ١ٜ ) -2

 (.35"إس قايت اَضأت عُضإ" يف عٛص٠ أٍ عُضإ آ١ٜ ) -3

 (.9"ٚقايت اَضأت فضعٕٛ" يف ايكضط آ١ٜ ) -4
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 (.10"اَضأت ْٛح" يف اؿضِٜ آ١ٜ ) -5

 (.10"اَضأت يٛط" يف ايتشضِٜ آ١ٜ ) -6

 (.11"اَضأت فضعٕٛ" يف ايتشضِٜ آ١ٜ ) -7

َٚاعزا ٖشٙ املٛاعع تهتب ٚايغابط إٔ نٌ اَضأ٠ تشنض َكض١ْٚ بظٚدٗا تضعِ بايتا٤ املبغٛط١ ٚسيو يف املٛاعع ايغبع١ ا٭ْف١ 

(، "إْٞ ٚدزت اَضأ٠ 50(، "اَضأ٠ َ٪١َٓ" با٭سظاب آ١ٜ )138بايتا٤ املضبٛط١ ٜٚٛقف عًٝٗا باشلا٤ حنٛ: "ٚإٕ اَضأ٠ خافت" بايٓغا٤ آ١ٜ )

 (.23متًهِٗ" بايٌُٓ آ١ٜ )

 "َعضٝت" تضعِ بايتا٤ يف َٛععني: -5

 (.8"َٚعضٝت ايضعٍٛ ٚإسا دا٤ٚى" باجملاري١ آ١ٜ ) -1

 (، ٚيٝػ يف ايكضإٓ غرلُٖا.9"َٚعضٝت ايضعٍٛ ٚتٓذٛا" باجملاري١ آ١ٜ ) -2

 ( "إٕ ؽذضت ايظقّٛ".43آ١ٜ )"ؽذضت" صزلت بايتا٤ املبغٛط١ يف قٛي٘ تعاىل يف عٛص٠ ايزخإ  -6

(، "أّ ؽذض٠ ايظقّٛ، إْٗا ؽذض٠" ن٬ُٖا يف ايضافات آ١ٜ 120حنٛ: "ٌٖ أريو عًٞ ؽذض٠ اـًز" يف ط٘ آ١ٜ ) َٚاعزاٙ َضعّٛ باشلا٤

 (.20(، "ٚؽذض٠ ؽضز َٔ طٛص عٝٓا٤" بـ"امل٪َٕٓٛ" آ١ٜ )64(، )62)

  مخغ١ َٛاعع:"عٓت" تهتب بايتا٤ املبغٛط١ ٜٚٛقف عًٝٗا بايتا٤ يف -7

 (.43"فٌٗ ٜٓعضٕٚ إ٫ عٓت ا٭ٚيني" بفاطض آ١ٜ ) -1

 (.43"فًٔ ػز يغٓت اهلل تبز٬ٜ" بفاطض آ١ٜ ) -2

 (.43"ٚئ ػز يغٓت اهلل ؼ٬ٜٛ" بفاطض آ١ٜ ) -3

 (.38"فكز َغت عٓت ا٭ٚيني" با٭ْفاٍ آ١ٜ ) -4

ٜٚٛقف عًٝ٘ باشلا٤ حنٛ: "ع١ٓ َٔ  ٙ املٛاعع ٜهتب بايتا٤ املضبٛط١َٚاعزا ٖش"عٓت اهلل اييت قز خًت يف عبارٙ" آخض عٛص٠ غافض  -5

(، "ع١ٓ اهلل اييت قز خًت َٔ قبٌ" 62(، "ع١ٓ اهلل يف ايشٜٔ خًٛا َٔ قبٌ" با٭سظاب آ١ٜ )77قز أصعًٓا قبًو َٔ صعًٓا" باإلعضا٤ آ١ٜ )

 (.23بايفتض آ١ٜ )

 "قضت" نتبت بايتا٤ املبغٛط١ يف َٛعع ٚاسز ٖٚٛ: -8

 (.9عني يٞ ٚيو" بايكضط آ١ٜ ) "قضت

 ( بايفضقإ،74َٚاعزاٙ َضعّٛ باشلا٤ حنٛ: "صبٓا ٖب يٓا َٔ أطٚادٓا ٚسصٜتٓا قض٠ أعني" آ١ٜ )

 (.17"ف٬ تعًِ ْفػ َا أخفٞ شلِ َٔ قض٠ أعني" بايغذز٠ آ١ٜ )

 دٓت ْعِٝ".( "فضٚح ٚصحيإ 89ٚ"دٓت" نتبت بايتا٤ املبغٛط١ يف قٛي٘ تعاىل يف عٛص٠ ايٛاقع١ آ١ٜ ) -9

(، "ٚد١ٓ عضعٗا ايغُٛات ٚا٭صض " بآٍ 38حنٛ: "أٜطُع نٌ اَض٤٣ َِٓٗ إٔ ٜزخٌ د١ٓ ْعِٝ" باملعاصز آ١ٜ ) َٚا عزاٙ َضعّٛ باشلا٤

 (.15(، "أّ د١ٓ اـًز اييت ٚعز املتكٕٛ" بايفضقإ آ١ٜ )133عُضإ آ١ٜ )

( "فطضت اهلل اييت فطض ايٓاؼ عًٝٗا" ٫ٚ ثاْٞ شلا يف ايكضإ، 30آ١ٜ ) "فطضت" صزلت بايتا٤ املبغٛط١ يف قٛي٘ تعاىل يف عٛص٠ ايضّٚ -10

 ايهضِٜ.

 (.86"بكٝت" صزلت بايتا٤ اجملضٚص٠ يف َٛعع ٚاسز ٖٚٛ" بكٝت اهلل خرل يهِ" بٗٛر آ١ٜ ) -11

 (.116ا٭صض" بٗٛر آ١ٜ ) (، أٚيٛ بك١ٝ ٜٕٓٗٛ عٔ ايفغار يف248َٚاعزاٙ ٜضعِ باشلا٤ حنٛ: "ٚبك١ٝ مما تضى ٤اٍ َٛع٢" بايبكض٠ آ١ٜ )

"ابٓت" صزلت بايتا٤ املبغٛط١ يف قٛي٘ تعاىل يف عٛص٠ ايتشضِٜ اٯ١ٜ ا٭خرل٠ َٓٗا "َٚضِٜ ابٓت عُضإ" ٫ٚ ثاْٞ يف ايكضإٓ  -12

 ايهضِٜ.

 :ٚاسز َٛععضٚص٠ "نًُت" تضعِ بايتا٤ اجمل-13

 (.137"ٚمتت نًُت صبو اؿغين عًٞ بين إعضا٥ٌٝ" با٭عضاف آ١ٜ ) -1

َا عزا سيو َٔ يفغ "ن١ًُ" فُضعّٛ بايتا٤ املضبٛط١، ٜٚٛقف عًٝ٘ باشلا٤ حنٛ: "ٚمتت ن١ًُ صبو ٭َٮٕ دِٓٗ" يف ٖٛر آ١ٜ ٚ

(، "ٚن١ًُ 26( عٛص٠ إبضاِٖٝ، "َجٌ ن١ًُ خبٝج١" يف إبضاِٖٝ أٜغا آ١ٜ )24(، "أمل تض نٝف عضب اهلل َج٬ ن١ًُ طٝب١" آ١ٜ )119)

 (.١40 )اهلل ٖٞ ايعًٝا" يف ايتٛب١ آٜ

 *َا قض٨ باؾُع ٚا٫فضار َجٌ :

 ( ٚيٝػ ي٘ ثإ يف ايكضإٓ ايهضِٜ.33يت" صزلت بايتا٤ املبغٛط١ يف قٛي٘ تعاىل "نأْ٘ مجًت صفض" يف عٛص٠ املضع٬ت آ١ٜ )ا"مج -14

 "غٝابت اؾب" صزلت بايتا٤ املبغٛط١ يف املٛععني بغٛص٠ ٜٛعف، ٫ٚ ثايح شلُا يف ايكضإٓ ايهضِٜ. -15

 (.10أيكٛٙ يف غٝبت اؾب" آ١ٜ )"ٚ -1

 (.ن٬ُٖا يف عٛص٠ ٜٛعف15"أمجعٛا إٔ جيعًٛٙ يف غٝبت اؾب" آ١ٜ ) -2
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 (.211(، "نِ ٤اٜتِٓٗ َٔ ٤ا١ٜ ب١ٓٝ" بايبكض٠ آ١ٜ )17"بٝٓت" صزلت بايتا٤ حنٛ: "أفُٔ نإ عًٞ ب١ٓٝ َٔ صب٘" بٗٛر آ١ٜ ) -16

 يفاظ اٯت١ٝ:ٚمما نتب بايتا٤ املبغٛط١، ٜٚٛقف عًٝ٘ بايتا٤ ا٭

، ٤اٜت، َبٝٓت، بٓٝت، َتدلدت، ٚاي٪تفهت، املٓؾأت، ٚايعزٜت، ٚايشصٜت، ٚاملضعًت، ا٭ٜتأزلا٤ اؾُٛع املدت١َٛ بايتا٤ حنٛ: " -1

 ٚيٓظعت ٚايكٓتت" َٚا ؽاب٘ سيو.

 ًَهٛت، دايٛت، طايٛت، ايتابٛت، ايطاغٛت. -2

 مبضِٜ َٚٛعع يف ايكضط َٚٛعع بايضافات. 4بٝٛعف ٚ 2" سٝح ٚصر يف ايكضإٓ ايهضِٜ، يف مثا١ْٝ َٛاعع أبت" -3

 *ٚمما ٜضعِ بايتا٤ اجملضٚص٠ اٜغا :

 (.36"ٖٝٗات" يف َٛععٞ عٛص٠ "امل٪َٕٓٛ" يف قٛي٘ تعاىل: "ٖٝٗات ٖٝٗات ملا تٛعزٕٚ" آ١ٜ ) -4

(، ٚيف قٛي٘ 1سات بٝٓهِ" آ١ٜ ) "َضعات" يف ث٬ث١ َٛاعع ايبكض٠ ٚايٓغا٤ ٚايتشضِٜ يف قٛي٘ تعاىل يف عٛص٠ ا٭ْفاٍ: "ٚأصًشٛا -5

 (.60تعاىل يف عٛص٠ ايٌُٓ "سزا٥ل سات بٗذ١" آ١ٜ )

 (.3"٫ٚت" يف قٛي٘ تعاىل يف عٛص٠ ظ: "٫ٚت سني َٓاظ" آ١ٜ ) -6

 (.19"اي٬ت" يف قٛي٘ تعاىل يف عٛص٠ ايٓذِ "أفض٤ٜتِ ايًت ٚايعظ٣" آ١ٜ ) -7

 

 ؟فٝٗا تٛدز اييت املٛاعع َٚا ايٛصٌ، ُٖظ٠ ٖٞ َا

ّٓا، ُٜٛقف ع٢ً َتشضى، فاؿضن١ ٫بز َٓٗا يف اإلبتزا٤. فإٕ نإ اؿضف املبز٤ٚ ب٘ عان ُٜبزأ بغانٔ نُا ٫  ف٬بز  اعًِ أْ٘ ٫ 

ٌُ بٗا إىل ايٓطل بايغانٔ. ُٝتَٛص  َٔ ُٖظ٠ ايٛصٌ، ي

 زصز.: ٖٞ ُٖظ٠ طا٥ز٠ عٔ ب١ٝٓ ايه١ًُ، ٚتكع يف أٚشلا، ٚتجبت يف ا٫بتزا٤ ٚتغكط يف ايُٖٚظ٠ ايٛصٌ ٖٞ

 .ا٭فعاٍ، ٚا٭زلا٤، ٚاؿضٚفٚتهٕٛ ُٖظ٠ ايٛصٌ يف 

 أَا ا٭فعاٍ فتهٕٛ فٝٗا فُٝا ٜأتٞ:

 ايفعٌ املاعٞ اـُاعٞ: -1

 (،6أعين املهٕٛ َٔ مخغ١ أسضف حنٛ: "اْطًل" َٔ قٛي٘ تعاىل: "ٚاْطًل املٮ َِٓٗ" يف عٛص٠ ظ آ١ٜ )

 ايفعٌ املاعٞ ايغزاعٞ: -2

 ا٭َج١ً: أٟ املهٕٛ َٔ عت١ أسضف ٚإيٝو

 (،135"اعتػفض" يف "فاعتػفضٚا ايشْٛبِٗ" يف عٛص٠ آٍ عُضإ آ١ٜ)

 فعٌ ا٭َض ايشٟ َاعٝ٘ مخاعٞ: -3

 (،125حنٛ: "اؽش" َٔ قٛي٘ تعاىل: "ٚاؽشٚا َٔ َكاّ إبضاِٖٝ َضًٞ" ايبكض٠ آ١ٜ )

 فعٌ ا٭َض ايشٟ َاعٝ٘ عزاعٞ: -4

 (10" يف عٛص٠ ْٛح آ١ٜ )حنٛ: "اعتػفض" َٔ قٛي٘ تعاىل: "فكًت اعتػفضٚا صبهِ

 فعٌ ا٭َض ايشٟ َاعٝ٘ ث٬ثٞ: -5

 (12حنٛ : "انؾف" َٔ قٛي٘ تعاىل: "صبٓا انؾف عٓا ايعشاب" ايزخإ آ١ٜ )

 ٚأَا ا٭زلا٤ فتهٕٛ ُٖظ٠ ايٛصٌ فٝٗا قٝاع١ٝ ٚزلاع١ٝ.

 فايكٝاع١ٝ :

(، "يٛدزٚا فٝ٘ اختًفا نجرلا" يف 6عٛص٠ ْٜٛػ آ١ٜ )تهٕٛ يف َضزص ايفعٌ اـُاؼ حنٛ: "اختًف" يف "إٕ يف اختًف ايٌٝ ٚايٓٗاص" يف 

 (.82عٛص٠ ايٓغا٤ آ١ٜ )

 ٚايغُاع١ٝ :

 تهٕٛ يف ا٭زلا٤ اٯت١ٝ :

(، "إٕ عز٠ ايؾٗٛص عٓز اهلل اثٓا عؾض ؽٗض" 106"، عٛا٤ نإ َضفٛعا حنٛ: "اثٓإ سٚا عزٍ َٓهِ" يف عٛص٠ املا٥ز٠ آ١ٜ )اثٓإ" -1

 (.36ايتٛب١ آ١ٜ )

(. أّ َٓضٛبا حنٛ: "ٚإٕ ناْتا اثٓتني" 60ٛا٤ نإ َضفٛعا حنٛ: "فاْفذضت َٓ٘ اثٓتا عؾض٠ عٝٓا" يف عٛص٠ ايبكض٠ آ١ٜ )"، عاثٓتا" -2

 ايٓغا٤ اٯ١ٜ ا٭خرل٠ بٗا

 (،45"، حنٛ: "إٕ ابين َٔ أًٖٞ" يف عٛص٠ ٖٛر آ١ٜ ) ابٔ" -3

ِٜ آخض آ١ٜ بٗا. أّ َجين ٚسيو يف "إسز٣ ابٓيت" يف عٛص٠ "، عٛا٤ نإ َفضرا ٚسيو يف "َٚضِٜ أبٓت عُضإ" يف عٛص٠ ايتشضاب١ٓ" -4

 (.27ايكضط آ١ٜ )
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"، عٛا٤ نإ َضفٛعا ٚسيو يف "إٕ اَض٩ ًٖو" يف عٛص٠ ايٓغا٤ آخض آ١ٜ بٗا. أّ َٓضٛبا، "َا نإ أبٛى اَضأ ع٤ٛ" يف عٛص٠ اَض٩" -5

 (،28َضِٜ آ١ٜ )

 (50(، "ٚاَضأ٠ َ٪١َٓ" يف عٛص٠ ا٭سظاب آ١ٜ )138ٛص٠ ايٓغا٤ آ١ٜ )"، عٛا٤ نإ َفضرا حنٛ. "ٚإٕ اَضأ٠ خافت" يف عاَضأ٠" -6

ٚأَا اؿضٚف فًِ تزخٌ ُٖظ٠ ايٛصٌ (، 8" ، حنٛ: "اقضأ باعِ صبو" يف عٛص٠ ايعًل، "ٚاسنض اعِ صبو" يف عٛص٠ املظٌَ آ١ٜ )اعِ" -7

 عًٝٗا يف ايكضإٓ إ٫ فُٝا ًٜٞ:

 (.35إٕ املغًُني ٚاملغًُت ٚامل٪َٓني ٚامل٪َٓت ٚايكٓتني ٚايكٓتت"  عٛص٠ ا٭سظاب )ناي٬َات املٛصٛي١ يف آ١ٜ "اي٬ّ املٛصٛي١:  -1

، ٫ٚ تٓفو عٓٗا ٚتهٕٛ َكاص١ْ يٛعع ايه١ًُ َجٌ: ايشٟ، ايشإ، ايشٜٔ، اييت، اييت، اي٬ّ ايظا٥ز٠ اي٬ط١َ اييت ٫ تفاصم ايه١ًُ -2

 اي٤ٞ، ا٭ٕ، ايٝغع.

ّ ايتعضٜف. ٫ّٚ أاٍ حنٛ: "ا٭صض، ايبشض، اؾباٍ، اـرلَٚا أؽب١ سيو َٔ اي٬َات ايغٛانٔ ، ٖٚٞ ٫اي٬ّ ايظا٥ز٠ ايػرل ٫ط١َ -3

 ايكُض١ٜ ٚايؾُغ١ٝ.

 َٚا عزا َٔ اؿضٚف يف ايكضإٓ ايهضِٜ ٫ ٜزخٌ عًٝٗا ُٖظ٠ ايٛصٌ.

 

 فٝٗا؟ ٚتغِ تهغض ٚاييت فٝٗا ايٛصٌ ظ٠ُٖ تفتض اييت املٛاعع بني

 ايهغض : -1

عٛا٤ نإ رخٛشلا عًٝٗا قٝاعٝا ٚسيو يف َضارص ايفعٌ اـُاعٞ ٚايغزاعٞ، أّ  َطًكااخ١ً عًٞ ا٭زلا٤ تهغض ُٖظ٠ ايٛصٌ ايز

 زلاعٝا ٚسيو ا٭زلا٤ ايغبع١ املشنٛص٠ آْفا.

ايفعٌ َهغٛصا، حنٛ: "إٖزْا ايضضط املغتكِٝ، اصدع عًِٝٗ، صبٓا انؾف  نإ ثايح سضٚفٚتهغض ايزاخ١ً عًٞ ا٭فعاٍ أٜغا إسا 

يف ايكضإٓ ، ثِ عضض ي٘ ايغِ املٛدب ٚقز ٚقع سيو نإ ثايح ايفعٌ َهغٛصا عغب ا٭صٌاب" ٚتهغض نشيو إسا عٓا ايعش

 ايهضِٜ يف أصبع١ أفعاٍ:

 (.6"اَؾٛا" يف قٛي٘ تعاىل: "إٔ اَؾٛا ٚاصدلٚا عًٞ ٤اشلتهِ" ظ اٯ١ٜ ) -1

 (64"إٜتٛا" يف قٛي٘ تعاىل: "ثِ ا٥تٛا صفا" يف عٛص٠ ط٘ اٯ١ٜ ) -2

 (21"ابٓٛا" يف قٛي٘ تعاىل: "فكايٛا ابٓٛا عًِٝٗ بٓٝٓا" ايهٗف اٯ١ٜ ) -3

 (.71"اقغٛا" يف قٛي٘ تعاىل: "ثِ اقغٛا إيٞ ٫ٚ تٓعضٕٚ" ْٜٛػ اٯ١ٜ ) -4

 ايغِ: -2

 ، ٚيهٔ اْعضأَٓت٘، اعبزٚا صبهِ، ارعٛا صبهِايشٟ ا٩متٔ   تغِ ُٖظ٠ ايٛصٌ إسا نإ ثايح ايفعٌ َغَُٛا عُا أصًٝا حنٛ: "

 يٞ اؾبٌ، ٚقاٍ ايشٜٔ اعتغعفٛا".‘

 ٚٚد٘ عِ اشلُظ٠ ساٍ عِ ثايح ايفعٌ ؼكٝل ايتٓاعب بني اشلُظ٠ ٚثايح ايفعٌ، ٚعزّ ا٫يتفات يًجاْٞ يهْٛ٘ غرل سادظ

 ايفتض : -3

قز عكٓا يو َٔ تفتض ُٖظ٠ ايٛصٌ ايزاخ١ً عًٞ اي٬ّ عٛا٤ ناْت َٛصٛي١، أّ طا٥ز٠ ٫ط١َ، أّ طا٥ز٠ غرل ٫ط١َ ٖٚٞ ٫ّ ايتعضٜف ٚ

أَج١ً ا٭ْٛاع ايج٬ث١ ٚإسا ادتُعت ُٖظ٠ ا٫عتفٗاّ ُٖٚظ٠ ايٛصٌ يف ن١ًُ ٚدب سشف ُٖظ٠ ايٛصٌ ٭ٕ ايػضض َٓٗا ٖٚٛ ايتٛصٌ 

 إيٞ ايٓطل باؿضٚف ايغانٔ قز ؼكل بُٗظ٠ ا٫عتفٗاّ فًِ ٜهٔ ٖٓاى راع يٛدٛر ُٖظ٠ ايٛصٌ.

 ٖٚشٙ املٛاطٔ ايغبع ٖٞ:

 (.80 عٗزا" يف ايبكض٠ اٯ١ٜ )"قٌ أؽشمت عٓز اهلل -1

 (.78"أطًع ايػٝب" يف عٛص٠ َضِٜ اٯ١ٜ ) -2

 (.8"أفذل٣ عًٞ اهلل نشبا" يف عٛص٠ عبأ اٯ١ٜ ) -3

 (.153"أصطف٢ ايٓبات" يف عٛص٠ ايضافات اٯ١ٜ ) -4

 (.63"أؽشِْٗ عدضٜا" يف عٛص٠ ظ اٯ١ٜ ) -5

 (.75"أعتهدلت" يف عٛص٠ ظ اٯ١ٜ ) -6

 (.6ِ" يف عٛص٠ املٓافكٕٛ اٯ١ٜ )"أعتػفضت شل -7

 

 ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاؿاتٚاؿُزهلل 

 تكبٌ اهلل َٓا َٚٓهِ صاحل ا٫عُاٍ

 


